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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Kuźniczej 34, ul. Więziennej 

18/19, ul. Uniwersyteckiej 19/20 oraz w piwnicy i na posesji przy pl. Uniwersyteckim 15 we 

Wrocławiu.” 

 

W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – 

Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść 

SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie nr 1) Prosimy o informację (w podziale na obiekty) 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. Czy zakup mydła w pianie 

będzie należał do Wykonawcy? 

Odpowiedź nr 1) Mydło w płynie oraz dozowniki do mydła zapewnia Zamawiający.  

Pytanie 2) W związku z koniecznością zapewnienia preparatu do dezynfekcji rąk: 

a) prosimy o doprecyzowanie czy i  jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada 

Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników. 

b) prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane ? 

Odpowiedź 2) a) Zamawiający korzysta z dozowników płynu modeli  "Maja" oraz "Silver 

Line" oraz automatyczne dyspensery "adDispenser" płynu dezynfekcyjnego firmy Ad System  

Uwaga:  dozowniki i dyspensery nie są przystosowane do żeli dezynfekcyjnych.  

b) Zapotrzebowanie na płyn dezynfekcyjny wg obiektów:  

 Dział Organizacyjny ul. Kuźnicza 34:  16 sztuk butli 5-litrowych płynu 

dezynfekcyjnego na cały okres trwania umowy 

 Samorząd Studentów ul. Uniwersytecka 19/20:  

16 sztuk butli 5-litrowych płynu dezynfekcyjnego na cały okres trwania umowy 

 Dział Zakupów ul. Więzienna 18/19:   

16 sztuk butli 5-litrowych płynu dezynfekcyjnego na cały okres trwania umowy 

Łącznie 48 sztuk butli 5-litrowych na cały okres trwania umowy.  

Pytanie 3) W związku z koniecznością zapewnienia pastowania posadzek prosimy o 

doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje okresowej pielęgnacji czy wykonania 

akrylowania/polimeryzacji podłóg środkami dostosowanymi do rodzaju posadzki? 

Odpowiedź 3) Zamawiający określił zakres pielęgnacji podłóg i częstotliwość zgodnie z 

rodzajem posadzek następująco:  

 

 



 Dział Organizacyjny ul. Kuźnicza 34: 

Dwa razy w miesiącu pastowanie podłóg wyłożonych parkietem oraz PCV – Opis przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) pkt A III ppkt 2 

 Samorząd Studentów ul. Uniwersytecka 19/20: 

Cała powierzchnia wyłożona kaflami – polimeryzacji/nabłyszczania – nie zlecono. 

 Dział Zakupów ul. Więzienna 18/19: 

Nabłyszczanie wykładziny PCV jeden raz w miesiącu.  

Nakładanie polimeru na podłogi tarketowe – 6 razy w całym okresie umownym. 

 

Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w sposób 

następujący: 

A: Dział Organizacyjny – ul. Kuźnicza 34, pkt IV, ppkt 8.  

jest:  

Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu 

zmienia się na:  

Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu w ilości 16 butli 

5-litrowych na cały okres trwania umowy 

B: Samorząd Studencki – ul. Uniwersytecka 19/20, pkt IX ppkt 6 
jest:  
Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu 
zmienia się na:  
Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu w ilości 16 butli 
5-litrowych na cały okres trwania umowy. 

C: Dział Zakupów – Więzienna 18/19, pkt. XIII ppkt. 12 
jest:  
Nakładanie polimeru na podłogi tarketowe – co najmniej 6 razy w całym okresie umownym 
(dwa razy w roku), zgodnie ze złożoną ofertą.  
zmienia się na:  
Nakładanie polimeru na podłogi tarketowe – 6 razy w całym okresie umownym . 

pkt. XIV, ppkt 5. 
jest:  
Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu 
zmienia się na:  
Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk na bazie 70% alkoholu w ilości 16 butli 
5-litrowych na cały okres trwania umowy. 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej . 

Termin składania ofert i wniesienia wadium: 26.01.2021 r. do godz. 10.00. 
Termin otwarcia ofert:                                 26.01.2021 r. o godz. 12:00 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

Rektor  

Uniwersytetu Wrocławskiego 


