
 

 

 

 

   BZP.2411.37.2019.PM                                   Wrocław, dnia 17 stycznia 2020 r. 

 
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2411.37.2019.PM prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Sprzątanie przy 
ul. Przesmyckiego 10 we Wrocławiu – 2 zadania 

 
 
Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły 

zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust.1, 2  ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej.  
 

Pytanie 1  
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. 
Odpowiedź 1 
U zamawiającego występują  dozowniki na mydło w płynie. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki 
w roli – ma Zamawiający? 
Odpowiedź 2 
 Zamawiający dysponuje  dozownikami na ręczniki  składane zz oraz papier w rolkach  do 
dużych dozowników (puszki) PTM 190. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację jakich środków zapachowych do toalet (w sprayu, elektrycznych,                        
w żelu) oczekuje Zamawiający? 
Odpowiedź 3 
Zamawiający wymaga środków zapachowych do toalet w postaci: sprayu, żelu oraz 
koszyczków zapachowych o właściwościach  dezynfekujących  oraz wkładów do pisuarów 
dezynfekujących, zapachowych. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informację jakich środków dezynfekujących – środki do dezynfekcji powierzchni, 
sprzętu, rąk – dla użytkowników siłowni oczekuje Zamawiający? 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wymaga stosowania do glazury do wc i holu środków myjących, 
odtłuszczających, nabłyszczających, natomiast do siłowni - płyn dezynfekujący  do rąk  
dolewany do dozownika. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację jaki obecnie jest stosowy środek do zabezpieczania parkietu? 
Odpowiedź 5 
Do zabezpieczania parkietu  stosuje się preparaty przeznaczone do tego typu  powierzchni, 
o właściwościach myjących i nabłyszczających. 
 
 



Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści 
SIWZ i wykreśla w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 zapis: Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
 
 
Działając na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium –do 10 lutego 2020 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert – 10 lutego 2020 r., godz. 11:00. 
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Uniwersytetu Wrocławskiego 


