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Teatr Narodowy                                                                            Warszawa, 8 lutego 2022 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 2/2022 

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu w trybie podstawowym  

– na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp –  

pn.: „Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Teatru Narodowego  

oraz terenów zewnętrznych”. 

 

 

Dotyczy: pytań do SWZ 

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

  „Proszę o sprostowanie powierzchni dotyczącej sprzątania doraźnego, wartości różnią się w zał. 3  

    i zał 6.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Poprawna wartość podana jest w zestawieniu w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający dokona 

stosownego sprostowania 

 

 

Pytanie 2 

„Jaka jest ilość pracowników Teatru Narodowego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Liczba pracowników Teatru Narodowego wynosi ok. 250 osób. 

 

 

Pytanie 3 

„Jaka jest średniomiesięczna ilość widzów na spektaklach?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Średniomiesięczna ilość widzów na spektaklach wystawianych na 3 scenach Teatru wynosi 6500. 

 

 

Pytanie 4 

„Kto zapewnia płyn do dezynfekcji?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisem zawartym w § 1 ust. 6 Załącznika nr 10 do SWZ płyny do dezynfekcji rąk dostarcza 

Wykonawca. Jednocześnie w Załączniku nr 6 do SWZ – pkt III 1) lit. g) Zamawiający określił, że: 

„Wykonawca na własny koszt, będzie wyposażał na bieżąco pomieszczenia Teatru w niezbędne środki 

czystości takie jak: preparat do dezynfekcji rąk (…)”. 

 

 

Pytanie 5 

W jakich godzinach wymagany jest serwis podczas spektakli?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Serwis podczas spektakli wymagany jest zgodnie z ustalonym planem repertuarowym. Większość 

spektakli rozpoczyna się o godzinie 19:00 lub 19:30, sporadycznie mają miejsce spektakle o godz. 

12:00, 16:00 lub 18:30. Średni czas trwania spektaklu wynosi ok. 2 – 3 godziny. Repertuar TN ustalany 

jest z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  



2 

 

Zamawiający określił w § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 10 do SWZ: „Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia na terenie Teatru dyżuru: jednej osoby sprzątającej podczas każdego spektaklu  

i każdej próby generalnej, w każdym z budynków Teatru; dyżur podczas spektaklu/próby generalnej 

musi się rozpocząć minimum jedną godzinę przed godziną rozpoczęcia spektaklu/próby generalnej  

i zakończyć po zakończeniu spektaklu/próby generalnej.” 

 

 

Pytanie 6 

„Czy podana powierzchnia okien jest podana jako „światło” okna, czy łączna powierzchnia 

dwustronna?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Powierzchnia okien podana została jako łączna powierzchnia dwustronna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Tomasz Kruczkowski 

Kierownik Działu Administracji  

w Teatrze Narodowym 


