
 

 
SR-II.272.1.5.2022                                                                                                  Kielce, dnia  25.04.2022 r. 

Powiat Kielecki  

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

                                                                                 Wszyscy uczestnicy postępowania 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w  
budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz  terenu przyległego przy użyciu środków, maszyn i urządzeń 
Wykonawcy” 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z wpłynięciem pytania  Zamawiający przekazuje 

poniżej jego treść wraz z odpowiedzią.  

Pytanie 

Czy Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 4.6 -Zamawiający mówi o jednorazowym 

czyszczeniu i gruntownej konserwacji powierzchni podłogowych PCV. 

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wskazuje by Wykonawca usługi wykonał na powierzchni 

3659 m2 posadzki PCV firmy Forbo znajdującej się na Państwa obiekcie, usunięcia 

specjalistycznymi środkami chemii profesjonalnej tzw. striperem usunięcia starej powłoki 

polimerowej znajdującej się na powierzchni posadzki, a następnie po wykonaniu czyszczenia 

położył dwie nowe warstwy polimeru ? 

Ponieważ, w zapisach Opisu Przedmiotu Zamówienia cyt. pkt 4.6: 

.1.  Czynności wykonywane  jeden raz w okresie obowiązywania umowy:  

czyszczenie i gruntowna konserwacja powierzchni podłogowych z PCV odpowiednim 

rodzajem urządzenia i środka chemii gospodarczej zgodnie z zaleceniami producenta 

wskazanymi w metryczkach produktu – w roku 2024r. (najpóźniej do  31.03.2024r.). 

jasno nie wynika, że należy wykonać polimer, a raczej wskazuje to na wykonanie  czyszczenia 

powierzchni posadzki i gruntownej jej  konserwacji środkami wskazanymi w karcie charakterystyki 

posadzki firmy - Forbo a wśród nich nie ma polimerów.  

--  

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej (załącznik nr 1a do SWZ 

ust. 4 pkt. 4.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający wymaga wykonania czyszczenia  

i gruntownej konserwacji powierzchni podłogowych z PCV odpowiednim rodzajem urządzenia 

i środka chemii gospodarczej zgodnie z zaleceniami producenta wskazanymi w metryczkach 

produktu – usługa winna zostać wykonana w roku 2024r. (najpóźniej do 31.03.2024r.). Instrukcja 

czyszczenia i konserwacji producenta wykładziny nie wskazuje na wykonywanie polimeryzacji, 

Zamawiający nie wymaga wykonania polimeryzacji.    
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