
 

 
Tychy, dnia 19.11.2019 r. 

PKM/6562/19/PO/AK 

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

Nr 6/10/2019/ZR 

 
TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie zapytania ofertowego pn.: „Usługi 

sprzątania i utrzymania czystości w obiektach PKM w Tychach na terenie zajezdni autobusowej”, 

nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy 
informuje, że otrzymał pytania do treści zapytania ofertowego, na które udziela następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
I. Zamawiający wymaga, aby środki posiadały właściwości odtłuszczająco-myjące. Prosimy o 
potwierdzenie, że nie wszystkie środki mają posiadać właściwości odtłuszczająco-myjące, a jedynie te, 
dla których jest to wymagane, z racji ich przeznaczenia? II. 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. III. Prosimy o informację czy u 
Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady 
jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych 
prosimy o wskazanie producenta dozowników. IV. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier 
toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający? V. Prosimy o informację jakie dozowniki na 
ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający? 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że: 

1) środki myjące nie muszą posiadać właściwości odtłuszczająco-myjących, 

2) posiada dozowniki na mydło dolewane, nie posiada wkładów jednorazowych, 

3) nie posiada dozowników na mydło w pianie, 

4) posiada dozowniki na duże rolki papieru toaletowego, 

5) posiada dozowniki na ręczniki papierowe składane w zz. 

Wyżej wymienione wyjaśnienia stają się wiążące i winny zostać uwzględnione w Ofertach.  
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w następujący sposób: 
Nowy termin składania ofert do dnia 22.11.2019 r. godz. 12:00. 
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