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Numer postępowania: 
AKW.351.2.2019 

Czerwonak, dnia 21 października 2019 roku 
 
 
 Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się  

o udzielenie Zamówienia Publicznego  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, na zadanie pod nazwą: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI W 2020 ROKU. 

 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Treść pytania nr 1: 

Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło 
dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy  
o wskazanie producenta dozowników. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wkłady jednorazowe to zgodnie jak w przedmiocie zamówienia 

dot. środków chemicznych używanych do mycia i dezynfekcji 
12 szt. -  Dozowniki Merida bali plus wkłady 700 g 
Zamawiający posiada również dozowniki na mydło dolewane - 21 szt po 800 ml 
 
 

Treść pytania nr 2: 

Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma 
Zamawiający? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że posiada 7 podajników na papier mały oraz 20 wieszaków na mały 
papier. 
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Treść pytania nr 3: 

Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) 
oczekuje Zamawiający? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wyraża oczekuje 8 szt. odświeżaczy powietrza w sprayu. 

 
 

Informacje uzupełniająe 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.  

 
 

 

 
 


