
Wrocław, dnia 22.06.2021r. 
 
 
 

 
nr postępowania: BZP.2710.3.2021.AB 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania) 

 
Dotyczy: Postępowania nr BZP.2710.3.2021.AB prowadzonego w trybie podstawowym na 
realizację zadania pod nazwą:  
Sukcesywna dostawa środków czystości 
 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w przedmiotowym 
postępowaniu, w poniższym zakresie, a także na podstawie art. 286 ust 1 i 3 zmienia treść SWZ oraz 
przedłuża termin składania ofert. 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6  komplet do wc ze szczotką o długości 34,5 cm oraz szerokością 
pojemnika 9,5 cm? Pozostałe warunki zgodne SWZ 

Odpowiedź nr 1: Tak, zamawiający dopuszcza taki komplet i modyfikuje OPZ 
 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w  pozycji 25 zrezygnuje z zapisu  iż zawartość substancji ściernych co najmniej 60%. 
Producenci proszków nie podają informacji o procentowej zawartości substancji ściernych. Pozostałe warunki 
zgodne SWZ. 

Odpowiedź nr 2: Tak, zamawiający rezygnuje z zapisu i modyfikuje OPZ 
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w pozycji 29 dopuści opakowanie  150listków x20 szt. Jest to standardowa ilość dla 
ręczników składanych celulozowych. Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

Odpowiedź nr 3: Tak, zamawiający dopuszcza takie opakowanie z odpowiednim przeliczeniem wg 
zapotrzebowania Zamawiającego, tj. oferując opakowanie zawierające 150 listków Wykonawca zobowiązany 
jest wycenić 400 opakowań. 

 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający w pozycji 32 dopuści gramaturę 250g? Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

Odpowiedź nr 4: Tak, zamawiający dopuszcza taką gramaturę i modyfikuje OPZ 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w pozycji 36 dopuści wiadro o pojemności 14l? Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

Odpowiedź nr 5: Tak, zamawiający dopuszcza wiadro o pojemności 14l i modyfikuje OPZ 
 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający w pozycji 36 dopuści worki w opakowaniu po 25 szt? Jest to standardowa rolka dla worków 
120l. Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

Odpowiedź nr 6: W poz. 36 nie ma worków 120l 
 

 

 

 

Pytanie 7: 



Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści worki w opakowaniu po 25 szt? Pozostałe warunki zgodne SWZ.

Odpowiedź nr 7: Tak, zamawiający dopuszcza takie opakowania z odpowiednim przeliczeniem wg 
zapotrzebowania Zamawiającego tj. oferując opakowanie zawierające 25
wycenić 1200 opakowań. 
 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający w pozycji 42  dopuści zawieszkę do wc o wadze 35g? Pozostałe warunki zgodne SWZ.

Odpowiedź nr 8: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką gramaturę
 
 

Pytanie 9: 

Lp. 4. Czy Zamawiający dopuści do oceny Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia 
zbiornika. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełnian
pojemność zbiornika 1 litr. Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła. O wymiarach: wysokość: 
19,5 cm x szerokość: 10,5 cm x głębokość: 10,8 cm. 
Zdjęcie poglądowe:  

  
Odpowiedź nr 9: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedstawionego dozownika, pod 
warunkiem wyposażenia dozownika w zawór niekapek zgodnie z OPZ
 

 

Pytanie 10: 

Lp. 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych 
podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary, baterie, stal nierdzewna, który 
usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne. Skład: 5 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Ko
1±0,5. W zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.

 
Odpowiedź nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawiony koncentrat w opakowaniu 5 
litrowym lub opakowaniu z odpo

  
Pytanie 11: 

Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do oceny silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów 
wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spoży
żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych 
tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach i halach sportowych. Odpowiedni również do stosowania w 
automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. pH 8±0,5. Skład: 5
powierzchniowo czynnych, kompozycja zapachowa, METHYLCHLOROISOTHIAZO
METHYLISOTHIAZOLINONE. 1 l koncentratu = do 200 l roztworu roboczego.

 
Odpowiedź nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza
litrowym lub opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego 
 

Pytanie 12: 

Lp. 9. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni. 
Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Posiada przyjemny 
zapach. Powłoka ochronna zabezpiecza umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Posiada właściwości 
antystatyczne. pH 8,5±0,5.  

 

Odpowiedź nr 12: Nie, zamawiający nie wyraża zgody. Wymagamy zaoferowania koncentratu do mycia 
szyb. 
 

Pytanie 13: 

Lp. 14. Czy Zamawiający dopuści do oceny Mleczko do czyszczenia w opakowaniu 600 ml z odpowiednim 
przeliczeniem wg. zapotrzebowania Zamawiającego?
 

Odpowiedź nr 13: Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawione mleczko w opakowaniu 600ml 
z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego

 
Pytanie 14: 

Lp. 16. Czy Zamawiający dopuści do oceny odświeżacz powietrza w opakowaniu 0,5 l z odpowiednim 
przeliczeniem wg. zapotrzebowania Zamawiającego? Odświeżacz zawiera kompozycję zapachową pozbawioną 
potencjalnych alergenów. Możliwość wyboru 4 zapachów.

Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści worki w opakowaniu po 25 szt? Pozostałe warunki zgodne SWZ.

Tak, zamawiający dopuszcza takie opakowania z odpowiednim przeliczeniem wg 
zapotrzebowania Zamawiającego tj. oferując opakowanie zawierające 25 szt. Wykonawca zobowiązany jest 

Czy Zamawiający w pozycji 42  dopuści zawieszkę do wc o wadze 35g? Pozostałe warunki zgodne SWZ.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką gramaturę 

y Zamawiający dopuści do oceny Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia 
zbiornika. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełnian
pojemność zbiornika 1 litr. Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła. O wymiarach: wysokość: 
19,5 cm x szerokość: 10,5 cm x głębokość: 10,8 cm.  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedstawionego dozownika, pod 
warunkiem wyposażenia dozownika w zawór niekapek zgodnie z OPZ. 

Lp. 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych 
podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary, baterie, stal nierdzewna, który 
usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne. Skład: 5 – 15% fosforanów, <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Kompozycja zapachowa (BENZYL ALCOHOL). Wartość pH 
1±0,5. W zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawiony koncentrat w opakowaniu 5 
litrowym lub opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego

Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do oceny silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów 
wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spoży
żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych 
tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach i halach sportowych. Odpowiedni również do stosowania w 

wysokociśnieniowych. pH 8±0,5. Skład: 5-15% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, kompozycja zapachowa, METHYLCHLOROISOTHIAZO-LINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 1 l koncentratu = do 200 l roztworu roboczego. 

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawiony koncentrat w opakowaniu 5 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego 

Lp. 9. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni. 
ki zawartości alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Posiada przyjemny 

zapach. Powłoka ochronna zabezpiecza umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Posiada właściwości 

awiający nie wyraża zgody. Wymagamy zaoferowania koncentratu do mycia 

Lp. 14. Czy Zamawiający dopuści do oceny Mleczko do czyszczenia w opakowaniu 600 ml z odpowiednim 
przeliczeniem wg. zapotrzebowania Zamawiającego? 

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawione mleczko w opakowaniu 600ml 
z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego. 

Lp. 16. Czy Zamawiający dopuści do oceny odświeżacz powietrza w opakowaniu 0,5 l z odpowiednim 
przeliczeniem wg. zapotrzebowania Zamawiającego? Odświeżacz zawiera kompozycję zapachową pozbawioną 
potencjalnych alergenów. Możliwość wyboru 4 zapachów. 

Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści worki w opakowaniu po 25 szt? Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

Tak, zamawiający dopuszcza takie opakowania z odpowiednim przeliczeniem wg 
szt. Wykonawca zobowiązany jest 

Czy Zamawiający w pozycji 42  dopuści zawieszkę do wc o wadze 35g? Pozostałe warunki zgodne SWZ. 

y Zamawiający dopuści do oceny Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia 
zbiornika. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełniane z kanistra, 
pojemność zbiornika 1 litr. Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła. O wymiarach: wysokość: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedstawionego dozownika, pod 

Lp. 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych – armatura, 
podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary, baterie, stal nierdzewna, który 

15% fosforanów, <5% 
mpozycja zapachowa (BENZYL ALCOHOL). Wartość pH 

1±0,5. W zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. 

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawiony koncentrat w opakowaniu 5 
wiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego 

Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do oceny silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów 
wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spożywczym (kuchnie 
żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych 
tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach i halach sportowych. Odpowiedni również do stosowania w 

15% niejonowych środków 
LINONE, 

do oceny przedstawiony koncentrat w opakowaniu 5 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego  

Lp. 9. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni. 
ki zawartości alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Posiada przyjemny 

zapach. Powłoka ochronna zabezpiecza umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Posiada właściwości 

awiający nie wyraża zgody. Wymagamy zaoferowania koncentratu do mycia 

Lp. 14. Czy Zamawiający dopuści do oceny Mleczko do czyszczenia w opakowaniu 600 ml z odpowiednim 

Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawione mleczko w opakowaniu 600ml 

Lp. 16. Czy Zamawiający dopuści do oceny odświeżacz powietrza w opakowaniu 0,5 l z odpowiednim 
przeliczeniem wg. zapotrzebowania Zamawiającego? Odświeżacz zawiera kompozycję zapachową pozbawioną 



  
Odpowiedź nr 14: Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedstawiony odświeżacz powietrza w 
opakowaniu 0,5 l z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego. 
 

Pytanie 15: 

Lp. 19. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do czyszczenia i wybielania WC. Neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Zastosowanie aktywnego chloru 
gwarantuje rozpuszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń i zapewnia wysoki poziom higieny. Skutecznie 
czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. pH 13±0,5. Skład: 5-15% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% związków wybielających na bazie chloru. Kompozycja zapachowa (HEXYL 
CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE). Gęstość powyżej 1g/m3. 
 

Odpowiedź nr 15: Tak, zamawiający dopuszcza taki preparat z zastrzeżeniem gęstości 1g /cm3  
 

Pytanie 16: 

Lp. 32. Czy Zamawiający opuści do oceny ściereczki o gramaturze 220g? Dzięki temu Zamawiający ma szansę 
otrzymać propozycję bardzo korzystną cenowo. 

 

Odpowiedź nr 16: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 
  

Pytanie17: 

Lp. 32. Czy Zamawiający opuści do oceny ściereczki o gramaturze 360g? 
 

Odpowiedź nr 17: Tak, zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ 
  
Pytanie 18: 

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu 5l z odpowiednim przeliczeniem wg. 
zapotrzebowania Zamawiającego? 

 
Odpowiedź nr 18: W pytaniu brak informacji dotyczącej pozycji z OPZ 

 
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie posiada produkty o wielkościach innych niż wyszczególnione przez 
Zamawiającego Zamawiający dopuszcza modyfikację poprzez wskazanie oprócz danych wskazanych w 
kolumnie nr 4 dodatkowo informacji w zakresie oferowanych ilości i wielkości produktów. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest do odpowiedniej modyfikacji  ilości w kolumnie nr 6 z zachowaniem zasady 
zachowania zapotrzebowania Zamawiającego.  
W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli produktów z powodu 
sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy 
zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania przez Wykonawców i wskazania w kolumnie nr 6 
takiej ilości i wielkości opakowań, którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego 
zapotrzebowanie. Ryzyko poprawnego zaoferowania ilości i wielkości opakowań w stosunku do wymaganych 
przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

 

Dodatkowo na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ 
„Opis przedmiotu zamówienia/Arkusz kalkulacyjny” oraz dokonuje zmiany terminów w treści SWZ w 
Rozdz. X pkt 1 i Rozdz. XII pkt 1 i 8). 

Zmieniony termin składania ofert: 25.06.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 25.06.2021r., o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 24.07.2021r. 

 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia 

zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

 

mgr Barbara Starnawska 

Dyrektor Generalny Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 
 


