
Dotyczy postępowania na: usługi sprzątania oraz pielęgnację terenów zielonych wokół 

budynków Oddziału ZUS w Zielonej Górze i podległych jednostek organizacyjnych. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 135 i 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, wyjaśnia i dokonuje zmian treści SWZ 

 

 

1. Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło 

dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie 

producenta dozowników. 

  Odp.  Zamawiający posiada dozowniki na mydło w płynie z możliwością dolewania. 

2. Prosimy o dopuszczenie mydła w płynie w zakresie pH 5,5-6,5. 

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza mydła w płynie zawierającego pH min. 5,5-6,5. 

3. Zamawiający zaleca użycie 70-procentowego etanolu skażonego Hibitanem (jako 

fungistatyku) (…)”. Informujemy, że zalecany preparat jest stosowany jako produkt leczniczy 

do stosowania m.in. w celu dezynfekcji rąk przed zabiegami operacyjnymi. Co oznacza, że jest 

on dedykowany dla podmiotów leczniczych i dostępny przez te podmioty oraz apteki. Poza 

tym przeznaczenie tego produktu nie ma zastosowania do opisanego przedmiotu 

zamówienia. Zatem prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odp.  Zamawiający nie wykreśli zapisu o użyciu środka 70-procentowego etanolu 

skażonego Hibitanem (jako fungistatyku) (…)”. 

4. Prosimy o dopuszczenie dla materiałów higienicznych i mydła tolerancji parametrów +/- 5%. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dla materiałów higienicznych i mydła tolerancji     

parametrów +/- 5%. 

5. Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników papierowych składanych w zz. Jak wynika z 

informacji od producentów obowiązującą nomenklaturą dla ręczników składanych nie jest zz, 

a ręczniki składane w V. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje 

ręczniki składane w V pasujące do dozowników występujących u Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający akceptuje ręczniki składane w V pasujące do dozowników 

występujących u Zamawiającego. 



6. 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? 

Odp.  Zamawiający zgodnie ze szczegółowym przedmiotem zamówienia oczekuje 

okresowej pielęgnacji czy wykonania akrylowania/polimeryzacji podłóg środkami 

dostosowanymi do rodzaju posadzki dwa razy w ciągu roku. 

7. Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii 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? 

Odp.  Do obowiązków Wykonawcy nie należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk 

8. Prosimy o informację czy zapewnienie nawozów oraz innych materiałów do utrzymania 

terenów zewnętrznych i zielonych należy do Wykonawcy? 

Odp.  Do Wykonawcy należy zapewnienie nawozów oraz innych materiałów do 

utrzymania terenów zewnętrznych i zielonych. 

 

Zatwierdził: 

p.o. Dyrektora Oddziału 

w Zielonej Górze 
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