
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Bałtyk” 

Gdynia dnia 30.01.2023 r. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie w  2023 r. usług eksploatacyjnych: 

 

1 . Usług eksploatacyjnych: koszenia trawników, przycinki żywopłotów, pielęgnacji zieleni, wymiany piasku w 

piaskownicach, transportu, mycia zsypów, usług sanitarnych ( deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, 

dezodoryzacji).  

2. Okresowych przeglądów przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych, instalacji gazowych w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przeglądów napraw systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji 

oddymiania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wyłączników p.poż rozdzielni głównych, oświetlenia 

awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynków.  

3. Udrożniania kanałów kominowych oraz montaż nasad wentylacyjnych typu „Rotowent” Ø120, Ø150, Ø200, 

Ø250.  

4 Mycia okien klatek schodowych od strony zewnętrznej z rusztowania wiszącego ( metodą  alpinistyczną) oraz 

wewnątrz klatki schodowej z drabiny rozstawnej. 

5. Konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram automatycznych (przesuwnych, rozwiernych) oraz 

szlabanów.  

6. Czyszczenia i kamerowania w ramach przeglądu instalacji urządzeń służących ochronie środowiska 

(kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z art.62.1 pkt 1b Prawa  Budowlanego w zasobach SM „Bałtyk” 

według potrzeb.  

7. Zimowego utrzymania dróg – „Akcja Zima”.  

8. Mycia zadaszeń wiat śmietnikowych. 

 

W trakcie postępowania przetargowego zostały zadane następujące pytania: 

1. Czy my jako firma możemy złożyć ofertę cenową tylko na część tego punktu, z mianowicie tylko na okresowe 

przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz instalacji gazowych w budynkach? 

2. Czy czyszczenie przewodów kominowych oraz naprawy przy przeglądach wchodzą w zakres prac? Czy można 

złożyć ofertę wyłącznie na przegląd bez dokonywania żadnych napraw oraz czyszczeń? Jeśli tak to czy przy ofercie 

zrobić stosowną adnotację i przy umowie pousuwać wzmianki o wyżej wymienionych rzeczach? 

 

Na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

AD. 1   Oferent może złożyć ofertę na wybrany element zgodnie z zał. nr 1h.  ( druk Oferty); 

AD 2. Czyszczenie przewodów  kominowych oraz naprawy nie wchodzą w zakres przeglądów. 

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Oferty do przedmiotowego 

postępowania należy składać do dnia 13 luty 2023 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert 13 lutego 2023 r. o 

godzinie 1130.  

 

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 
 

 


