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Zielona Góra, 9 grudnia 2020 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ZADANIE NR 1: Usługa
kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w
budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i
użyczenia w 2021 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie
systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie
systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2021
roku” (postępowanie DO-ZP.271.105.2020).
W dniu 7 grudnia 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie nr 1:
Prosimy o informację (w podziale na budynki) jakie dozowniki na mydło w płynie –wkłady jednorazowe
czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o
wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź:
We wszystkich budynkach zamontowane są dozowniki na mydło dolewane.
Pytanie nr 2.
Prosimy o dopuszczenie mydła o pH w zakresie 5,5-6,5.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany ph mydła.
Pytanie nr 3.
Prosimy o informację (w podziale na budynki) 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:
W budynkach Zamawiającego nie występują dozowniki na mydło w pianie.
Pytanie nr 4.
Prosimy o informację (w podziale na budynki) jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże
rolki – ma Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki na papier toaletowy na duże rolki.
Pytanie nr 5.
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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.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ręczniki składne w V pod warunkiem ,że będą pasowały do dozowników
zamontowanych w budynkach Zamawiający.
Pytanie nr 6.
Prosimy o informację (w podziale na budynki) czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie
dywanów/wykładzin dywanowych? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością ma być wykonywana ta
czynność?
Odpowiedź:
Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie dywanów/ wykładzin dywanowych tylko zgodnie z
opisem przedmiotem zamówienia „w zależności od potrzeb usuwanie plam z wykładzin dywanowych,
mebli tapicerowanych”.
Pytanie nr 7.
Prosimy o informację (w podziale na budynki) 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?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie środków do
dezynfekcji rąk tylko pracownikom wyznaczonym do wykonania zadania.
Pytanie nr 8.
Prosimy o informację (w podziale na budynki) 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:
Zgodne z opisem przedmiotu zamówienia pracownicy Wykonawcy zobowiązani są „do codziennej
dezynfekcji odpowiednimi środkami czystości wszystkich powierzchni tj podłóg, biurek, klamek do
drzwi,
muszli
klozetowych,
pisuarów,
umywalek,
zlewozmywaków,
baterii
umywalkowych/zlewozmywakowych, pryszniców, pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki
papierowe” i zapewnienie „środków do dezynfekcji wszystkich powierzchni”.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega załącznik nr I.3 a (opis przedmiotu zamówienia).
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

