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Numer postępowania: EU/JNJ/sprzątanie/25/XI/2020                                    Tychy, dnia 07.12.2020 r.       
EU/JNJ/ 4115 /12/2020 
    

    WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, 
czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20” 

 
Zamawiający informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ w w/w przedmiocie 
postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p. 
udziela odpowiedzi na zadane pytania. 
 
Pytanie 1 
Zamawiający wymaga, aby środki posiadały właściwości odtłuszczająco-myjące. Wykonawca prosi 
o potwierdzenie, że nie wszystkie środki mają posiadać właściwości odtłuszczająco-myjące, a jedynie 
te, dla których jest to wymagane, z racji ich przeznaczenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wykaz minimalnych wymagań, dotyczących środków do bieżącego 
utrzymania czystości, jakie powinien posiadać Wykonawca, został określony w rozdziale III pkt 6 
SOPZ. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca prosi o informację jakie dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk – system otwarty czy 
zamknięty posiada Zamawiający? Wykonawca prosi o wskazanie producenta dozowników. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że  wymienione w rozdziale I pkt 9 SOPZ dozowniki na płyn do dezynfekcji 
rąk w ilości 29 szt. będą uzupełniane przez Wykonawcę płynem dostarczonym przez Zamawiającego. 
Natomiast Wykonawca, zgodnie z rozdziałem III pkt 6 tabela nr 3 poz. 12 SOPZ, dostarczy płyn do 
dezynfekcji i odkażania rąk w pojemnikach z dozownikiem, na potrzeby udzielania pierwszej pomocy 
w pomieszczeniach ratowników. 
 
Pytanie 3 
Zamawiający w załączniku nr 15 do SOPZ podał charakterystykę wymaganych środków czystości, 
materiałów higieniczno-eksploatacyjnych. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
dopuszcza środki (w przypadku zmian w dokumentacji produktu) o parametrach technicznych 
zgodnych z aktualnie obowiązującymi dokumentami dla środków,  pozostawiając pozostałe zapisy 
bez zmian. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wykaz minimalnych wymagań, dotyczących środków do bieżącego 
utrzymania czystości, jakie powinien posiadać Wykonawca  został określony w rozdziale III pkt 6 
SOPZ. Zgodnie z pkt 6.7) w rozdziale III SOPZ, zmiana środków czystości może nastąpić tylko za zgodą 
lub na polecenie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. 
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Pytanie 4 
Zamawiający wskazał preparat na bazie podchlorynu sodu do usuwania pleśni w aerozolu. 
Wykonawca prosi o dopuszczenie innej formy pakowania produktu niż aerozol, np. w spray, 
ponieważ produkty oparte na bazie chloru nie powinny konfekcjonowanie w aerozolu, ze względu na 
bezpieczeństwo ich użycia. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dopuszcza inną formę pakowania preparatu na bazie podchlorynu sodu 
do usuwania pleśni niż aerozol, np. w spray.  
 
Pytanie 5  
W związku z koniecznością zapewnienie usuwania chwastów, Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy ta 
usługa ma być wykonywana w sposób mechaniczny czy chemiczny? W przypadku zapewnienia środka 
chwastobójczego, prosimy o potwierdzenie, że ilość wymaganych zabiegów z użyciem środka 
chwastobójczego jest zgodna z zapisami  w instrukcji stosowania tego preparatu? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że usługa usuwania chwastów, o których mowa w rozdz. III pkt 9 SOPZ ma 
być wykonywana w sposób manualny. 
 
 
 
 
Wyjaśnienia SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej 
RCGW/BIP, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
tj.: https://bip.rcgw.pl/przetargi-zapytania-ofertowe   
 
Termin złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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