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Warszawa, dnia 22 września 2017 r. 

Wykonawcy zainteresowani wzięciem 

udział w zapytaniu ofertowym 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 14/2017 na "Świadczenie usług utrzymania 

czystości w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji" 

W związku z wpłynięciem pytań do treści Zapytania ofertowego, zwanego dalej 

"zapytaniem", Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Zamawiającym", udziela 

wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania. 

Pytanie nr l 

Ile jest podajników na materiały higieniczne, które winien dostarczyć Wykonawca (mydło 

w płynie, ręczniki zz, papier toaletowy)? 

Odpowiedź 

Informujemy, że w siedzibie Zamawiającego znajduję się 31 pomieszczeń socjalnych -

łazienek, w każdej znajdują się: 

- 2 podajniki na papier toaletowy, 

- l podajniki na ręczniki 

- 2 podajniki na mydło w płynie 

oraz 

12 pomieszczeń socjalnych - kuchenki, w każdej znajduje się po l podajnik na ręczniki 

papierowe. 

Pytanie nr 2 

Jakie modele podajników są zamontowane u Zamawiającego? Firma TORK dostarcza różne 

rodzaje podajników, a te uzależniają rodzaj materiałów higienicznych. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że w załączniku nr l b do zapytania zostały zamieszczone opisy 

materiałów higienicznych, których wymaga Zamawiający. 

Pytanie nr 3 

Ile jest koszy na śmieci z podziałem na podany w dokumentacji litraż? 

Odpowiedź 

Informujemy, że w siedzibie Zamawiającego znajduję się około: 

ok 130 sztuk - 35 l 

ok 60 sztuk - 60 l 

ok 10 sztuk - 120 l 

Pytanie nr 4 

Dla ilu osób należy zabezpieczyć materiały higieniczne (personel+ goście)? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. 

Zamawiający informuje, że na dzień 22 września 2017 roku liczba pracowników wynosi 

183 osoby. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 26 września 2017 do godz. 12:00. 

Odpowiedź 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 9.1 zapytania poprzez 

nadanie mu brzmienia: 

"Ofertę należy złożyć do dnia: 26 września 2017 r. do godziny: 12°0
." 

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian. 

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższej modyfikacji w składanych 

ofertach. 
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