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Dotyczy:  Świadczenia  kompleksowej  usługi  sprzątania  w  siedzibie  i  terenowych  jednostkach  Zarządu

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z  o.o. zgodnie z art.  38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje,
iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie  kompleksowej  usługi  sprzątania  w  siedzibie  i  terenowych  jednostkach  Zarządu
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na 4 części  wpłynęły od Wykonawców
zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1
Prosimy o informację (w podziale na części) czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło
w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada
Zamawiający?  W  przypadku  wkładów  jednorazowych  prosimy  o  wskazanie  producenta
dozowników.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dla części  I,II,  III,IV zamówienia  nie występują dozowniki  na mydło
w pianie.

Pytanie nr 2

Prosimy  o  informację  jakie  dozowniki  na  papier  toaletowy  –  na  małe  czy  duże  rolki  –
ma Zamawiający?
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Odpowiedź nr 2

 Zamawiający informuje , że dysponuje: 

dla części I zamówienia – 16 pojemnikami na papier typu „jumbo”, 3 uchwyty na małe rolki,

dla części II zamówienia – 2 pojemnikami na papier typu „jumbo”,

dla części  III zamówienia – 2 pojemnikami na papier typu „jumbo”

dla części zamówienia – 4 pojemnikami na papier typu „jumbo”.

Pytanie nr 3

Prosimy  o  informację  (w  podziale  na  części) czy  w  przypadku  nadal  obowiązującego  stanu
pandemii do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak:
a)  prosimy  o  doprecyzowanie  czy  i   jakie  dozowniki  na  środki  do  dezynfekcji  rąk  posiada
Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników,
b) prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający  informuje,  iż  w żadnej  części  zamówienia do obowiązków Wykonawcy nie będzie
należało zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk.

Pytanie nr 4

Prosimy  o  informację  (w  podziale  na  części) czy  w  przypadku  nadal  obowiązującego  stanu
pandemii  do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należało  zapewnienie  dodatkowej  dezynfekcji
powierzchni  dotykowych?  Jeżeli  tak,  z  jaką  częstotliwością  będzie  wymagane  wykonanie  tych
czynności?

 Odpowiedź nr 4 

Zamawiający  informuje,  iż  w żadnej  części  zamówienia do obowiązków Wykonawcy nie będzie
należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych.
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