
KOMUNIKAT 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi polegające na kompleksowym 

utrzymaniu porządku i czystości w budynkach, autobusach i na terenach 
należących do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka 
Akcyjna 

 
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku 
informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Spółki wpłynęły pytania dotyczące 
postępowania na usługi .utrzymania porządku i czystości. 
Pytania i odpowiedzi publikujemy poniżej: 

Pytanie 1 
Prosimy o podanie rodzajów wypełnień materiałów higienicznych, jakie ma zapewnić 
Wykonawca. W szczególności rodzaje ręczników do rąk, papieru toaletowego i mydła do rąk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących materiałów higienicznych. 
Muszą one spełniać wymagania „ogólne” oraz muszą być dopuszczone do stosowania w 
kraju. 

Pytanie 2 
Prosimy o podanie dokładnego metrażu powierzchni mającej podlegać konserwacji i 
nabłyszczaniu dwa razy w roku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby konserwacji i nabłyszczaniu podlegały powierzchnie 
podłóg/posadzek: epoksydowych oraz pokrytych płytkami PCV i wykładziną PCV. 
Powierzchnie tych podłóg/posadzek zostały określone w SIWZ.   

Pytanie 3 
Prosimy o podanie dokładnej ilości powierzchni, jaka ma podlegać usłudze odśnieżania w 
okresie zimowym. 
Odpowiedź: 
Powierzchnie do odśnieżania określają poniższe tabele 

Siedziba Włocławek 
Powierzchnia do odśnieżania w m

2
 

Włocławek - zajezdnia 
ul. Wieniecka 39 

Włocławek - dworzec autob. 
ul. Okrzei 69 

Radziejów, ul. Rolnicza 2 

1.200 1.900 400 

 

Oddział Inowrocław 

Powierzchnia do odśnieżania w m
2
 

Inowrocław,  
Pl. Kasprowicza 5 

Mogilno - zajezd. 
ul. Kościuszki 17 

Mogilno - dw. autob. 
ul. Dworcowa 14 

Żnin - zajezdnia  
ul. Spokojna 7 

Żnin - dw. autob.  
ul. Towarowa 4 

950 150 600 150 700 

 

Oddział Lipno 

Powierzchnia do odśnieżania w m
2
 

Lipno, ul. 22 Stycznia 2 Dylewo 50B k/Rypina Rypin, ul. Dworcowa 20 

1.140 500 800 

 

Oddział Brodnica 

Powierzchnia do odśnieżania w m
2
 

Brodnica - zajezdnia 
ul. Podgórna 66a 

Brodnica - dw. autob. 
ul. Sądowa 1 

Golub-Dobrzyń,         
ul. Sokołowska 11 

Nowe Miasto Lubawskie,  
ul. Grunwaldzka 17c 

550 1.000 450 600 



Pytanie 4 
Prosimy o informacje, jaki ma być czas reakcji odśnieżania po ustaniu opadów i w sytuacji 
opadów ciągłych? 
Odpowiedź: 
Odśnieżanie peronów, chodników, stanowisk odjazdowych, dojść do budynków winno 
odbywać się w sposób eliminujący powstawanie zwałów i zatorów śnieżnych oraz 
gwarantować bezpieczne i swobodne przejście pieszym.  

Pytanie 5 
Prosimy o udzielenie informacji, jaki przybliżony czas będzie miał wykonawca na wykonanie 
usługi mycia 1 szt. autobusu przy usłudze wykonywanej codziennie i tej wykonywanej 1 raz 
w miesiącu? 
Odpowiedź: 
W celu wyjaśnienia i uściślenia pojęć Zamawiający informuje, że w jego nomenklaturze przez 
usługę mycia autobusów rozumie mycie zewnętrznych powierzchni autobusów 
wykonywanych na myjniach pojazdów. Tego typu usługa nie jest  przedmiotem  zamówienia.  

Usługa obejmująca bieżące sprzątanie autobusów na dworcu autobusowym będzie 
wykonywana codzienne, od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem świąt), ale tylko 
wówczas, gdy kierowca pojazdu zgłosi takie zapotrzebowanie. Tego typu sprzątanie będzie 
odbywało się w tzw. „przerwach międzykursowych”. Czas przerw jest różny dla 
poszczególnych kursów – wynosi on od kilkunastu minut do kilku godzin. Kierowca składając 
zapotrzebowanie na sprzątanie poda czas „przerwy międzykursowej” natomiast Wykonawca 
winien dostosować zakres sprzątania do czasu trwania przerwy. Przy tej usłudze 
Zamawiający nie jest w stanie podać jednolitego czasu wykonania usługi.  

Obsługa techniczna pojazdu jest zawsze wykonywana wewnątrz budynku stacji 
obsługi. W zależności od rodzaju obsługi technicznej czas jej wykonania wynosi od jednego 
do dwóch dni roboczych i taki czas do dyspozycji będzie miał Wykonawca na wykonanie 
usługi.   

Pytanie 6 
Prosimy o wskazanie miejsca mycia autobusów w poszczególnych lokalizacjach, czy to 
będzie na placu, pod wiatą w hangarach czy gdzie dokładnie? 
Odpowiedź: 
Jeżeli poprzez zwrot „mycie autobusów” Wykonawca rozumie sprzątanie autobusów to 
będzie ono realizowane:  
- na placu postojowo-manewrowym dworca autobusowego – dla usługi dotyczącej bieżącego 

sprzątania autobusów na dworcu autobusowym 
- wewnątrz budynku stacji obsługi – dla usługi dotyczącej kompleksowego sprzątania 

autobusów  

Pytanie 7 
Prosimy o udzielenie informacji czy w przypadku temperatur ujemnych wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji zakresu prac związanych z myciem autobusów? 
Odpowiedź: 
Właściwie rozumiany zakres czynności oraz miejsca wskazane przez Zamawiającego na 
wykonanie usługi w ocenie Zamawiającego nie są w żaden sposób powiązane z 
temperaturami ujemnymi.  
W ocenie Zamawiającego, ujemne temperatury, przy miejscach wskazanych na wykonanie 
usług oraz właściwie rozumianym zakresem tych usług, nie mają wpływu na wykonanie 
usługi.  

Pytanie 8 
Czy w przypadku odpowiedzi, że przy temperaturach ujemnych wykonawca nie będzie miał 
realizować zakresu prac związanych z myciem autobusów bądź jego mniejszy zakres to czy 
Zamawiający będzie płacił wykonawcy pełną miesięczną wartość ryczałtową usługi za mycie 
autobusów? Jeśli nie to prosimy o uszczegółowienie sposobu rozliczeń. 



Odpowiedź: 
W ocenie Zamawiającego zagadnienie zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 7. 

Pytanie 9 
Prosimy o informacje czy wykonawca przy wykonywaniu usługi mycia autobusów zarówno 
tej codziennej jak i okresowej będzie miał dostęp do wody i prądu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny dostęp do wody oraz energii elektrycznej w 
celu realizacji usług będących przedmiotem umowy. 

Pytanie 10 
Prosimy o udzielenie informacji, jaka jest planowana ilość remontów w czasie trwania 
przedmiotowej umowy? 
Odpowiedź: 
W czasie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje poważnych całoobiektowych 
remontów. Prace remontowe mogą polegać jedynie na odświeżeniu malarskim wybranych 
pomieszczeń. Będą one realizowane w miarę potrzeb.  

Pytanie 11 
W związku z koniecznością transportowania odpadów do kontenerów prosimy o udzielenie 
informacji czy owe kontenery znajdują się na terenach poszczególnych zajezdni czy poza 
nimi? 
Odpowiedź: 
Kontenery na śmieci znajdują się na terenach poszczególnych zajezdni i dworców. 

Pytanie 12 
Prosimy o informacje czy wykonawca jest zobowiązany do wywozu skoszonej trawy i liści na 
zewnątrz poszczególnych zajezdni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie nakłada takiego obowiązku na Wykonawcę. 

Pytanie 13 
W związku z zapisami zakresu czynności dotyczącego codziennego mycia autobusów w 
zakresie prania zagłówków i prania firan, prosimy o udzielenie informacji na temat ilości tych 
zagłówków i firan wraz z informacją czy ich pranie ma się odbywać każdego dnia? Czy 
zagłówki są elementami ruchomymi, możliwymi do zdjęcia i wyprania pralce? 
Odpowiedź: 
Pranie zagłówków nie ma charakteru usługi wykonywanej codziennie. Będzie ono 
realizowane wówczas, gdy kierowca pojazdu zgłosi takie zapotrzebowanie. Zagłówki są 
elementami ruchomymi, możliwymi do zdjęcia i wyprania w pralce. Ich ilość jest zależna od 
ilości miejsc znajdujących się w autobusie i liczby autobusów. Zamawiający dysponuje 
autobusami o liczbie miejsc od 18 do 56. 

Pytanie 14 
Czy na terenach każdej zajezdni jest możliwość zainstalowania pralki? 
Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 15 
Prosimy o udzielenie informacji, jaka jest średnio dzienna ilość mytych autobusów? Czy 
wszystkie autobusy są myte każdego dnia? 
Odpowiedź: 
Bieżące sprzątanie autobusów, jak już wcześniej wyjaśniono, będzie realizowane w oparciu 
o zapotrzebowanie zgłaszane przez kierowcę pojazdu. Zamawiający nie jest w stanie podać 
konkretnej ilości autobusów przewidzianych do sprzątania w ciągu dnia, gdyż zależy to od 



wielu czynników takich jak: liczba kursujących w danym dniu autobusów, czas „przerwy 
międzykursowej”, warunki pogodowe itp. 

Pytanie 16 
Czy ilość mycia autobusów w dni wolne od pracy jest taka sama jak w dni pracujące? 
Odpowiedź: 
Analogicznie jak przy odpowiedzi na pytanie 15. 

Pytanie 17 
Prosimy o informację, czy Zamawiający zakwalifikował usługę, jako jednorodną, wymagającą 
przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie przetargowej jednorodnej stawki podatku VAT w 
wielkości określonej dla usługi wiodącej w tym przypadku w wysokości 23% - dla sprzątania 
wewnętrznego i autobusów, czy też Wykonawca – przyjmując, że usługi są samodzielne – 
powinien przyjąć osobny podatek VAT 8% na tereny zewnętrzne i 23% na tereny 
wewnętrzne i sprzątanie autobusów? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem X pkt 3 SIWZ Wykonawca samodzielnie kwalifikuje usługi i ponosi 
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
 
 
 
 Data zamieszczenia na stronie www.bip.kpts.com.pl – 18.04.2013r. 
 

http://www.bip.kpts.com.pl/

