
 

ul. Kupiecka 65 www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 

65-426 Zielona Góra e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 
 

Zielona Góra, 05.03.2021  r. 

 

Oddział w Zielonej Górze 

ZNAK SPRAWY: 510000/273/01/2021-ZAP       

        Do wszystkich Wykonawców  

 

Dotyczy postępowania pn.: ,,Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej dla Oddziału 

ZUS w Zielonej Górze". 

Odpowiedzi  Zamawiającego na pytania Wykonawców 

z dni 03.03.2021 r. oraz  04.03.2021 r. 

 

Zgodnie z Rodz. 7 Zapytania Publicznego z dnia 02.03.2021 r. Zamawiający udziela odpowiedzi 

zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia   03.03.2021 r. 

 

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający  dopuści w pkt 6 gotowy do użycia środek do dezynfekcji  powierzchni, 

o  pojemności 100 ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza w pkt  6 Formularza Cenowego  opakowań o pojemności 

100 ml. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający  dopuści w pkt 6 gotowy do użycia środek do dezynfekcji  powierzchni, 

wyposażony w butelkę o pojemności 250 ml z atomizerem z możliwością uzupełniania 

butelki? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza w pkt. 6  Formularza Cenowego  opakowań o pojemności 

250 ml.  

 

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu do dezynfekcji rąk 

przebadanego dermatologicznie, posiadającego udokumentowane badania w tym 

zakresie. W przypadku, gdy użytkownikami takich produktów są osoby starsze, 

schorowane, dzieci może wystąpić większe ryzyko podrażnienia skóry, alergii. Badania 

dermatologiczne potwierdzają, że preparat nie posiada w stężeniu użytkowym 

właściwości drażniących oraz uczulających. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga produktów do dezynfekcji rąk, które posiadają 

udokumentowane badania dermatologiczne, ale dopuszcza takie produkty. 

 

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby produkt do dezynfekcji rąk 

posiadał w swoim składzie substancje nawilżające, np. glicerynę. Pragnę zwrócić 
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uwagę, że duża zawartość alkoholu w płynach do dezynfekcji rąk, naraża użytkownika 

na przesuszenie, uszkodzenie naskórka i jest on wówczas bardziej podatny na wnikanie 

drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wymaga, aby produkt do dezynfekcji rąk posiadał substancje 

nawilżające, np. glicerynę. 

 

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że preparat do dezynfekcji rąk powinien być przebadany 

zgodnie z normą EN1500. Normą 1500 określono  metodę badania symulującego 

praktyczne warunki w celu ustalenia czy produkt przeznaczony do higienicznej 

dezynfekcji rąk metodą wcierania zmniejsza uwalnianie przejściowej flory zgodnie  

z wymaganiami. Jeśli produkt spełnia normę, wówczas stosuje się go do dezynfekcji 

rąk. Tym samym Zamawiający ma pewność, że produkt, którego używa jest skuteczny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby preparaty do dezynfekcji rąk były zgodne z normą 

EN1500, ale dopuszcza taki produkt. 

 

Pytanie Wykonawcy z 04.03.2021 r. 

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty wyłącznie na poz. 1 i 2 w formularzu 

cenowym? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wyłącznie na poz. 1 i 2  

w formularzu cenowym. Zgodnie z zapisami Zapytania Publicznego z dnia 02.03.2021 r. 

w Rozdz. 4 pkt 4.7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

Wykonawca powinien uwzględnić powyższe wyjaśnienia przygotowując ofertę.  

 

         Zatwierdził:  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  
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