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Dotyczy postępowania na: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektów 
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
Nr zamówienia publicznego: UZP/ZA/3/2021 
 
 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mydła  
w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych? Jeżeli tak, prosimy  
o doprecyzowanie:  

a) jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło 
dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych 
prosimy o wskazanie producenta dozowników. 

b) jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma 
Zamawiający? 

c) jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli 
– ma Zamawiający? 

 
Odpowiedź: 
Wykonawca zapewnia mydła w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe tylko w 
obiekcie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej.  
  

a) Zamawiający posiada zarówno wkłady jednorazowe (kartony i woreczki) jak 
i dolewane (dozowniki na worki – 4 szt.; dozowniki na karton – 6 szt.; 
pojemniki dolewane – 4 szt.). Producent firma MERIDA . 

b) Zamawiający posiada dozowniki na papier toaletowy na duże rolki 
(pojemniki na papier toaletowy  - 11 szt.). 

c) Zamawiający posiada składane w ZZ dozowniki na ręcznik papierowe 
(pojemniki na ręczniki papierowe – 10 szt.). 

 
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający wymaga, aby środki czystości gwarantowały bezpieczeństwo 
antypoślizgowe. Wobec tego prosimy potwierdzenie, że wymóg antypoślizgowości 
dotyczy środków do konserwacji podłóg zależności od rodzaju powierzchni. 
 
Odpowiedź: 
TAK. Wymóg antypoślizgowości dotyczy środków do konserwacji podłóg  
w zależności od rodzaju powierzchni. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie 
dywanów/wykładzin dywanowych? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością ma być 
wykonywana ta czynność?    
 
Odpowiedź: 
TAK należy do Wykonawcy. Częstotliwość raz na rok lub na Zlecenie Zamawiającego 
w przypadku nagłej potrzeby (niestandardowe - awaryjne zabrudzenie). 
                               
Pytanie nr 4: 
W związku z koniecznością zapewnienia dezynfekcji wyposażenia i powierzchni 
dotykowych zgodnie z zakresem określonym w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że 
środki do wykonania w/w dezynfekcji zapewnia Wykonawca? 



 
Odpowiedź: 
TAK zapewnia Wykonawca 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji 
powierzchni dotykowych? Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie: 

a) z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych czynności? 
b) czy środki do dezynfekcji tych powierzchni zapewnia Wykonawca? 

 
Odpowiedź: 

a) Częstotliwość:  

 Obecnie codziennie godzina 10.00 oraz po 16.00.  

 W przypadku wprowadzenia dodatkowych zaostrzeń godzina 8.00, 12.00 
oraz po godzinie 16.00  

 W przypadku zniesienia zaostrzeń godzina 8.00 

 Informacje o zmianach podaje Zamawiający 
b) Środki do dezynfekcji zapewnia Wykonawca 

 
 

 
 

Z poważaniem 
 

Agnieszka Wender 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 


