
Pytania i odpowiedzi 
 

Pytanie: 
Czy wykonawca będzie dostarczał worki foliowe do koszy na śmieci? Jeśli tak to proszę o podanie 

ilości oraz pojemności koszy.? 

 

Odpowiedź: 
Koszy o pojemności: 

-35 l – 165 szt., 

-80 l – 10 szt. 

 

Pytanie: 
Proszę o podanie środka chemicznego jaki wykonawca będzie przeprowadzał olejowanie podłogi 

drewnianej. 

 

Odpowiedź: 
Przykładowy olej Euku Oel 1 HS. 

 

Pytanie: 
Proszę o podanie środka chemicznego jaki wykonawca będzie przeprowadzał konserwację 

posadzek marmurowych. 

 

Odpowiedź: 
Środek do przeprowadzenia krystalizacji z polimeryzacją środkami do kamienia naturalnego np. 

firmy Buzil, Merida Effectin plus. 

 

Pytanie: 
Ile dni w tygodniu ma być świadczona usługa sprzątania w obiekcie teatru Muzycznego w Łodzi? 

 

Odpowiedź: 
7 dni w tygodniu. 

 

Pytanie: 
W jakich godzinach może być wykonywana usługa sprzątania budynku administracyjnego z 

pokojami gościnnymi przy ul. Kamińskiego 3a? 

 

Odpowiedź: 
Od 5:00 do 8:00 pomieszczenia biurowe, od 9:00 do 11:00 pokoje gościnne w uzgodnieniu z 

pracownikiem Teatru. 

 

Pytanie: 
Ile dni w tygodniu ma być świadczona usługa sprzątania budynku administracyjnego z pokojami 

gościnnymi przy ul. Kamińskiego 3a? 

 

Odpowiedź: 
Od poniedziałku do piątku pokoje biurowe, pokoje gościnne w zależności od potrzeb, w 

uzgodnieniu z pracownikiem Teatru. 

 

Pytanie: 
Ile dni w tygodniu ma być świadczony dyżur serwisu sprzątającego? 

 

Odpowiedź: 



7 dni w tygodniu. 

 

Pytanie: 
Przez ile osób ma być świadczony dyżur serwisu sprzątającego? 

 

Odpowiedź: 
Minimum 2 osoby. 

 

Pytanie: 
W jakich godzinach ma być świadczony dyżur serwisu sprzątającego? 

 

Odpowiedź: 
W czasie spektakli i imprez oraz w czasie prób. 

 

Pytanie: 
Proszę o podanie powierzchni (jednostronnej lub dwustronnej) okien podlegających myciu. 

 

Odpowiedź: 
Ok. 700 m

2 

 

Pytanie: 
Czy wśród okien podlegających myciu znajdują się okna podczas mycia których należy zastosować 

specjalistyczne metody mycia (np. ze zwyżki, lub mycie alpinistyczne)? Jeżeli tak to proszę o 

podanie ich powierzchni w podziale na lokalizacje. 

 

Odpowiedź: 
Nie ma takich okien. 

 

Pytanie: 
Jaka jest powierzchnia podłóg podlegających usłudze krystalizacji posadzek marmurowych? 

 

Odpowiedź: 
370 m

2 

 

Pytanie: 
Jaka jest powierzchnia podłóg podlegających usłudze olejowania? 

 

Odpowiedź: 
870 m

2
. 

 

Pytanie: 
Jaka jest powierzchnia tapicerki foteli podlegających praniu? Ile jest tych foteli (szt.)? 

 

Odpowiedź: 
853 foteli plus 30 straponten. 

 

Pytanie: 
Ile spektakli lub imprez jest przewidywanych w trakcie umowy? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. W czasie jednego sezonu: 100 spektakli i 70 

imprez, w ostatnim roku, jednak podkreślamy, że są to dane za czas przeszły i mogę nie mieć nic 



wspólnego w okresem czasu na jaki będzie udzielone zamówienie. 

 

Pytanie: 
Ile średnio miesięcznie ludzi przebywa w Teatrze? 

 

Odpowiedź: 
W czasie przedstawienia lub imprezy ok. 950 osób, poza przedstawieniami i imprezami ok. 100 

osób. 

 

Pytanie: 
Czy w miesiącu lipcu jest wykonywana usługa sprzątania w obiektach, czy tylko wykonywane są 

usługi: olejowania podłóg, konserwacji posadzek marmurowych i prania foteli? 

 

Odpowiedź: 
W miesiącu lipcu nie odbywają się przedstawienia i imprezy, jednak wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymania porządku w Teatrze. 

 

Pytanie: 
Czy Wykonawca otrzymuje przez 12 miesięcy stałe wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywana 

usługę? 

 

Odpowiedź: 
Tak, jak wynika to z formularza ofertowego i umowy. 

 

Pytanie: 
Czy w formularzu cenowym podajemy cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia za 

realizacje całości niniejszego zamówienia? I czy ta cena ryczałtowa będzie wypłacana  Wykonawcy 

co miesiąc jako 1/12? 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem zawartym w formularzu ofertowym: 

 

4.1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia mojej (naszej) oferty za realizację 

całości niniejszego zamówienia wynosi: 

brutto ………………………………………………………………………………. PLN/m
2
 

(słownie:...........................................................................................................PLN/m
2
) 

w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %. 

 

Cena ryczałtowa jest za jeden metr kwadratowy obejmująca wszystkie obowiązki dotyczące 

wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Zgodnie z §7 ust 1 wzoru umowy: 

 

Z tytułu zawartej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne 

……netto +obowiązujący podatek VAT.za każdy 1 m2 powierzchni wskazanej w § 1. 

 


