Znak sprawy: ZP/1/2020
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Dot. usługi utrzymania czystości w budynku przy Al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.
Zamawiający informuje, iż do postępowania nr ZP/1/2020 wpłynęły pytania dotyczące Opisu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Prosimy o informację jaki model dozowników na mydło w płynie Tork–wkłady jednorazowe czy na mydło
dolewane posiada Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada:
1) Pojemniki na mydło Tork S1 - 17 szt.
2) Pojemniki na mydło dolewane – 19 szt.
Pytanie nr 2
Prosimy o informację 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:
Zamawiający nie posiada pojemników na mydło w pianie.
Pytanie nr 3
Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada:
1) pojemniki na papier toaletowy mały – 19 szt. (Tork)
2) pojemniki na papier toaletowy duży o średnicy max 18 cm – 23 szt. (Faneco)
Pytanie nr 4
Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników papierowych składanych w zz. Jak wynika z informacji od
producentów obowiązującą nomenklaturą dla ręczników składanych nie jest zz, a ręczniki składane w V.
W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje ręczniki składane w V pasujące do
dozowników występujących u Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje ręczniki składane w V.
Pytanie nr 5
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania i polimeryzacji posadzek?
Jeżeli tak, z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższe nie należy do obowiązków Wykonawcy.
Pytanie nr 6
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie dywanów/wykładzin dywanowych? Jeżeli
tak, z jaką częstotliwością ma być wykonywana ta czynność?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powyższe nie należy do obowiązków Wykonawcy.
Pytanie nr 7
Prosimy o informację 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:
Zapewnienie preparatu do dezynfekcji nie należy do obowiązków Wykonawcy.

