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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn: Kompleksowa usługa utrzymania czystości w domach studenckich  oraz  w innych  
wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2021 roku 
do 31 grudnia 2022 roku (ZP/019/20) prowadzonym jako przetarg nieograniczony  - wpłynęły pytania, 
na które Zamawiający niniejszym odpowiada. 
 
Słowniczek: DS.- domy studenckie 
Pytanie nr 1 
1. Proszę o podanie jakiej marki Zamawiający posiada dozowniki do papieru toaletowego, mydła, 
ręczników w roli, ręczników zz itp. 
Odpowiedź 
Brak dozowników w DS. 
 
 
Pytanie nr 2 
 Proszę o informacje ile osób w chwili obecnej wykonuje usługę sprzątania z podziałem na lokalizacje. 
 
Odpowiedź 
Bieżące, codzienne sprzątanie w DS. wykonują 2 osoby w każdym z domów studenckich. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o podanie wielkości koszy na śmieci z podziałem na lokalizacje. 
 
Odpowiedź 
Ilość koszy na śmieci w domach studenckich znajduje się w szczegółowym zakresie usług, zał. do 
umowy 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o podanie wielkości i ilości niszczarek na dokumenty.  
 
Odpowiedź 
W DS. brak 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o podanie metrażu okien, naświetli do których wymagane jest użycie podnośnika lub usług 
alpinistycznych z podziałem na lokalizacje.  
Odpowiedź 
Szczegółowy metraż okien podany jest w formularzu cenowym. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o podanie średniej miesięcznej liczby osób przebywających w budynkach w okresie roku 
akademickiego z podziałem na zadania, oraz średniej miesięcznej liczby osób przebywających w 
budynkach w okresie wakacji z podziałem na lokalizacje. 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie jest w stanie podać ilości pracowników oraz studentów przebywających w budynkach 
z podziałem na lokalizacje. 
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Pytanie nr 7 
Proszę o informację ile pokoi i jakich wielkości (2os. 1 os itp.) znajduje się w domach studenckich z 
podziałem na lokalizacje.  
 
Odpowiedź 
W DS Feniks – 90 pokoi 2 osobowych o powierzchni 10-16 m2, 3 pokoje 1 osobowe o pow. 12 m 2. 
DS. Dewizka – 67 pokoi 2 osobowych o pow. 11- 14 m2, 41 pokoi 1 osobowych o pow. 10 m2 , DS. 
ATOL – 95 pokoi 2 osobowych o pow.  
 
Pytanie nr 8 
Proszę o podanie metrażu okien podlegających usłudze mycia z podziałem na lokalizacje. 
Odpowiedź 
Powierzchnia okien w DS jest podana w formularzu cenowym. 
 
Pytanie nr 9 
 Proszę o podanie metrażu i na jakiej wysokości znajdują się okna wymagające usług alpinistycznych 
lub użycia podnośnika. 
 
Odpowiedź 
Powierzchnia okien w DS podana w formularzu cenowym 
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