
 

 

Zielona Góra, 23.02.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.1.2017 
 

          Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów 

toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zielonej  Górze z podziałem na trzy zadania 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

 

Pytanie nr 1 

dot. zadania II Zakup i dostawa produktów  toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania. Punkt 2. 
Papier toaletowy i ręczniki papierowe - Czy zamawiający jest w stanie określić częstotliwość 

zamawiania papieru i ręczników papierowych? Informacja ta, jest niezbędna do oszacowania kosztów 
transportu. 

Odpowiedź: 
W zależności od potrzeb Zamawiającego - szacunkowo 1-2 razy w miesiącu. 

         

Pytanie nr 2 
dot. zadania II Zakup i dostawa produktów  toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania. Punkt 2. 

Papier toaletowy i ręczniki papierowe - Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na 
zadanie 2, punkt 2 z pominięciem pozostałych punktów?     

Odpowiedź: 
Nie 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza w zadaniu II – zakup i dostawa produktów 

toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania w punkcie 4. Akcesoria do sprzątania podpunkt 1. Ścierki 
uniwersalne do profesjonalnego stosowania, chłonne, odporne na ścieranie zawartość wiskozy 60%, 

poliesteru 20%, polipropylenu 20% i wym. 40x35? 
Odpowiedź: 
Tak 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza w zadaniu II – zakup i dostawa produktów 
toaletowych oraz akcesorii do sprzątania w punkcie 4. Akcesoria do sprzątania podpunkt 10 . pad 
ręczny czerwony o wymiarach 11,5x25 cm? 
Odpowiedź: 
Tak 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza w zadaniu II – zakup i dostawa produktów 
toaletowych oraz akcesorii do sprzątania w punkcie 4. Akcesoria do sprzątania podpunkt 9 . uchwyt 
do pada ręcznego o wymiarach 10x23cm? 
Odpowiedź: 
Tak                Z poważaniem  

   

 Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                        Robert Jagiełowicz 

 


