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Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: „Utrzymanie czystości oraz obsługa 

Ekocentrum PNGS i prowadzenie sklepu internetowego”, wpłynęło zapytanie dot. treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

Poniżej publikujemy treść pytań, oraz udzielone odpowiedzi: 

I. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada dozowniki firmy Merida (mydło uzupełniane z kanistra) 

II. 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: Zamawiający nie posiada pojemników na mydło w pianie 

III. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma 

Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada dozowniki na papier firmy Merida – Papier toaletowy o średnicy 

rolki 19 cm i wysokości rolki 9 cm. 

IV. Prosimy o informację czy i jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane czy na ręczniki w roli 

– ma Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada dozowniki na ręczniki papierowe z rolki – model firmy Merida – 

rolka o szerokości 20 cm 

V. Prosimy o informację czy i jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) 

oczekuje Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje odświeżaczy powietrza w sprayu. 

VI. Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania i 

polimeryzacji posadzek? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takich prac od wykonawcy.     

VII. 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? 



W przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

dostarczania preparatu do dezynfekcji rąk.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dozowników  do płynu dezynfekcyjnego. 

Zamawiający wymaga, aby płyn do dezynfekcji był dostępny w 2 miejscach w budynku (przy 

wejściu oraz na 1 piętrze). Szacowana, maksymalna ilość płynu, którą powinien zapewnić 

Wykonawca powinna być wystarczająca dla około 1500 osób/ miesiąc w dozownikach 

jednorazowych. 

VIII. Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków 

Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli 

tak, z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych czynności? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do 

obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni 

dotykowych nie rzadziej niż 2 razy dziennie. 


