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Numer sprawy DP-271-23/2019 
 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego Usługi 
sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do 31 marca 2023 roku 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej 
Ustawą, przedstawia poniżej treść zapytania z dnia 28 października 2019 roku do treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz odpowiedź Zamawiającego: 
 

Treść zapytania numer 1.  
Prosimy o informację, czy oprócz zapewnienia elektronicznych odświeżaczy powietrza, należy 
dostarczyć także inne odświeżacze (w żelu, sprayu)? 
 
Odpowiedź: 
Tak, należy dostarczyć także inne odświeżacze powietrza (w żelu, sprayu). 
 

Treść zapytania numer 2.  
Zamawiający podał parametry techniczne środków higienicznych ( papier, ręczniki), w związku z tymi 
zapisami prosimy o: 

a) odpuszczenie tolerancji parametrów +/_ 5% 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej tolerancji. Jednakże w odniesieniu do papieru 
toaletowego Zamawiający zmienia Część A pkt V.4.2. oraz Część B pkt 5.5. Opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
b) potwierdzenie, że w przypadku aktualizacji kart technicznych, Zamawiający dopuszcza 

produkty o parametrach zgodnych z aktualna dokumentacją 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ podał 
parametry techniczne środków higienicznych. Oznacza to, że przez cały okres wykonywania 
usługi muszą być używane środki higieniczne o podanych parametrach posiadające aktualne 
karty techniczne. 

 
c) weryfikację średnicy rdzenia papieru toaletowego 1,6cm. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i 

średnica ma być równa 6,1cm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że podana średnica 1,6 cm dotyczy rdzenia papieru toaletowego. 
Jednakże Zamawiający zmienia Część A pkt V.4.2. oraz Część B pkt 5.5. Opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Treść zapytania numer 3.  
Zamawiający podał parametry techniczne mydła i środków chemicznych. Prosimy o potwierdzenie, że 
w przypadku aktualizacji kart technicznych, Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach 
zgodnych z aktualna dokumentacją? 

Odpowiedź: 
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ podał parametry 
techniczne mydła i środków chemicznych, co oznacza, że przez cały okres świadczenia usługi należy 
używać środków spełniających wymagane parametry, posiadających jednocześnie aktualne karty 
techniczne. 
 

Kraków, dnia 8 listopada 2019 r. 


