Znak sprawy: 3310/3311/2/OZ/DK/2019-OZP/51

Gdańsk, dnia 13.12.2018 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku w dwóch budynkach zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Podwale
Przedmiejskie 30 oraz przy ul. Żabi Kruk 16

Treść pytań z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów Zapytania ofertowego – nr 1
Zamawiający przekazuje treść pytań od Wykonawców dotyczących zapisów Zapytania
ofertowego wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytania:
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.”
2) „Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki –
ma Zamawiający?”
3) „Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na
ręczniki w roli – ma Zamawiający?”
4) „Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu)
oczekuje Zamawiający?”
5) „Mam pytanie o ilość osób przebywających w obiektach objętych postępowaniem
(średnią dzienną ilość). Jeśli nie mają Państwo takiej informacji proszę o ilość
zatrudnionych osób, tak żebyśmy mogli prawidłowo skalkulować ilość środków
higienicznych które mamy uzupełniać.”
Odpowiedzi:
1) Zamawiający informuje, iż posiada dozowniki na mydło w płynie dolewane.
2) Zamawiający informuje, iż posiada dozowniki na papier toaletowy typu „Merida”
(max. Ø rolki papieru toaletowego 18 cm).
3) Zamawiający informuje, iż posiada dozowniki uniwersalne na ręczniki papierowe
w składce „ZZ”.
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4) Zamawiający nie stawia wymagań co do formy odświeżacza. Zgodnie z treścią
zapytania ofertowego środki zapachowe winny być o trwałości zapachowej co
najmniej 72 godzinnej. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą
odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143), tj. nie mogą zawierać substancji
powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka.
5) Zamawiający informuje, iż usługa uzupełniania środków higienicznych dotyczy
obiektu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku. Średnia ilość osób
zatrudnionych w obiekcie na piętrach objętych usługą sprzątania wynosi 100 osób.
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
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