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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu,

 KPP w Tarnowskich Górach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje,
że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie (w podziale na zadania) –wkłady
jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych
prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź: Zamawiający posiada dozowniki na mydło dolewane – dotyczy zadania nr 1, 2 i 3

Pytanie 2: Prosimy o informację jakie dozowniki (w podziale na zadania) na papier toaletowy – na
małe czy duże rolki – ma Zamawiający?
Odpowiedź:  Zamawiający posiada dozowniki  na  duże rolki  papieru toaletowego typu JUMBO –
dotyczy zadania nr 1, 2, i 3

Pytanie 3:  Prosimy o informację jakie dozowniki (w podziale na zadania) na ręczniki papierowe –
składane w zz czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający posiada dozowniki na ręczniki papierowe w listkach  zz- dotyczy zadania
nr 1, 2, i 3

Pytanie 4: Prosimy o informację (w podziale na zadania) jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu,
elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje odświeżaczy w żelu

Pytanie  5:  W nawiązaniu  do  trwającego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
"Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu, KPP w Tarnowskich
Górach’ zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy usługi sprzątania w przedmiotowym postępowaniu
mają być świadczone od poniedziałku do piątku czy każdego dnia miesiąca?
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Odpowiedź:Usługi  sprzątania  w  przedmiotowym  postępowaniu  wykonywane  mają  być  od
poniedziałku do piątku (określenie codziennie).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin :
-składania ofert z 08.05.2019 g. 9:00 na 09.05.2019 g. 9:00
-otwarcia ofert  z 08.05.2019 g. 9:30 na 09.05.2019 g. 9:30

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


