
 

Wrocław, 11.09.2020 r. 

 

 
INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW  

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2711.22.2020.AB prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie 
czystości w pomieszczeniach i na posesji przy ul. Krętej 1/3 we Wrocławiu. 

 
I. Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania, na które udziela 
wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843): 

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy środki w postaci papier toaletowy, mydło 
w płynie, ręczniki papierowe i odświeżacze powietrza w sprayu i żelu zapewnia 
Zamawiający (zleceniodawca) zgodnie z przedstawionym OPZ z dnia 20.08.2020 r. pkt. 
VI ppkt 4. czy Wykonawca (zleceniobiorca) - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 
z dnia 20.08.2020r.? 
Odpowiedź nr 1: 
Papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe zapewnia Zamawiający 
(Zleceniodawca). Natomiast odświeżacze powietrza w sprayu i żelu zapewnia 
Wykonawca. 
Ponadto zamawiający zmienia SIWZ oraz dokonuje sprostowania Odpowiedzi nr 1 w 
Informacji nr 1 z dnia 20.08.2020r. 
było: Zamawiający wymaga odświeżaczy powietrza w postaci żelu i sprayu. Zamawiający 

w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ w pkt VI dopisuje ppkt 4. o treści:  „Odświeżacze 
powietrza w sprayu i żelu”. 

zmienia się na: Zamawiający wymaga odświeżaczy powietrza w postaci żelu i sprayu. 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ w pkt V dopisuje ppkt 9. o treści:  
„Odświeżacze powietrza w sprayu i żelu”. 

Pytanie nr 2: 
W OPZ pkt. V ppkt. 2 mowa jest o profesjonalnych środkach do dezynfekcji rąk. Prosimy 
o informację co z profesjonalnymi  środkami wirusobójczymi do dezynfekcji pomieszczeń, 
czy zapewni je Zamawiający, czy leży to po stronie Wykonawcy.? 
Odpowiedź nr 2: 
Zgodnie z zapisem w pkt V ppkt 2 profesjonalne środki do dezynfekcji pomieszczeń 
zapewnia Wykonawca. 
 
II. Zamawiający zmienia w trybie art. 38 ust. 4 treść SIWZ poprzez dopisanie 

w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ w pkt II ppkt 19 i 20 o treści: 

19. Wietrzenie oraz dezynfekcja powierzchni roboczych sal dydaktycznych w miarę 
możliwości po każdych zajęciach w godzinach od 9.30 do 20.00. 

20. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń WC w miarę możliwości co 2 godziny 
w godzinach 9.30 do 20.00. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium: 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 28.09.2020 r., do godz. 10:00. 



Nowy termin otwarcia ofert -  28.09.2020 r., godz. 11:00. 
Nowy termin związania ofertą – 26.11.2020 r. 

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 2) Zamawiający zamieszcza Sprostowanie 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
REKTOR 
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 


