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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na 
posesji wokół budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich 
i Orientalnych przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. 

 
 

INFORMACJA NR 2. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników 
papierowych składanych. 
Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników papierowych składanych do 
podajnika. Zamawiający zmienia zapisy w OPZ (Zał. nr 8 do SWZ) w pkt IV ppkt. 7: 
jest: Ręczniki papierowe zielone 150 pacz. 
zmienia się na: Ręczniki papierowe zielone składane do podajnika - 150 pacz. 

 
Pytanie 2. 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 2. Zgodnie z zapisem w pkt IV ppkt 9 OPZ Zamawiający posiada dozowniki 
firmy CleanPRO 0,5 l, które są dedykowane do mydła dolewanego. 
 
Pytanie 3. Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w 
żelu) oczekuje Zamawiający? 
Odpowiedź 3. Zamawiający oczekuje odświeżaczy powietrza do łazienek w sprayu i w 
żelu. Zamawiający zmienia zapisy w OPZ (Zał. nr 8 do SWZ) w pkt IV ppkt 2: 
jest: Środki  zapachowe do toalet i pisuarów 24 szt. 
zmienia się na: Środki zapachowe w żelu i sprayu do toalet i pisuarów 24 szt. 
 
Pytanie 4. Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 
preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak: 
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 4. Zamawiający zmienia treść SWZ tj. 
1) w załączniku nr 1 do OPZ dopisuje się pkt 8 otrzymujący brzmienie: 

„8. Firma sprzątająca jest zobowiązana dostarczyć środki do dezynfekcji rąk oraz uzupełniać 
nimi znajdujące się na terenie obiektu dozowniki”. 

2) w OPZ (Zał. nr 8 do SWZ) dopisuje się ppkt 12-ty w pkt. IV, otrzymujący brzmienie: 



„12. Środki do dezynfekcji rąk przyjemnie pachnące skutecznie dezynfekujące dłonie, ale 
jednocześnie łagodne dla skóry (min. 70% etanolu) - średnio 200 litrów”. 

 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SWZ)  

wraz ze zmienionym Załącznikiem nr 1 do OPZ 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
 
 

z up. 
prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
Prorektor ds. badań naukowych 

 


