Nadleśnictwo Chocianów
Chocianów, dnia 03.12.2021
Zn. spr.: SA.270.237.2021
IMPEL S.A.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
dla zadania pn.: „Usługa sprzątania budynków Nadleśnictwa Chocianów”

Pytanie nr 1:
„Zamawiający wymaga, aby środki posiadały atesty. Prosimy o potwierdzenie, że pod
pojęciem atesty Zamawiający rozumie, dokumenty zgodne z obowiązującym
przepisami prawa w tym zakresie, dopuszczające środki w zależności od ich rodzaju,
tj:
dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym
składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki,
b) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje
zgodności
i certyfikat CE,
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie
obrót produktami biobójczymi
d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
e) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów
Kosmetycznych)
f) dla materiałów higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na
śmieci itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są wymagane dodatkowe
atesty, produkty te posiadają ulotki/karty informacyjne
W przypadku braku wyrażenia zgodny, prosimy o doprecyzowanie zapisu.”
a)

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pod pojęciem atesty rozumie, wszelkie dokumenty, które zgodne z
obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, dopuszczają ww. środki do obrotu i
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 2:
„Zamawiający wymaga dostarczania kostek dezynfekujących. Z uwagi na to, że na
rynku polskim nie ma kostek o właściwościach dezynfekujących – konieczność
posiadania dokumentu dopuszczającego do obrotu środek dezynfekcyjny, prosimy o
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informację czy kostki ogólnodostępne na rynku, spełnią oczekiwania Zamawiającego?
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakiego typu produktu oczekuje Zamawiający?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania kostek ogólnodostępnych na rynku.
Wszystkie środki, z których Wykonawca będzie chciał korzystać przy wykonywaniu
usługi, wymagają akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 3:
„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 Zamawiającego:
W siedzibie Zamawiającego znajdują się 2 szt. dozowników na mydło w płynie
uzupełniane poprzez dolewanie odpowiedniego środka. Dozowniki na mydło płynie
firmy Makoinstal.
Pytanie nr 4:
„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 Zamawiającego:
W siedzibie Zamawiającego znajduje się 1 szt. dozownika na mydło w pianie na
wkłady jednorazowe, dozownik firmy Merida.
Pytanie nr 5:
„Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu)
oczekuje Zamawiający?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania żelowych odświeżaczy powietrza.
Zamawiający wymaga aby częstotliwość wymiany takich odświeżaczy była adekwatna
do ich rzeczywistej trwałości.
Pytanie nr 6:
„W związku z koniecznością zapewnienia preparatu do dezynfekcji rąk:
i.
prosimy o doprecyzowanie czy i jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk
posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
ii.
prosimy o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane?”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Nadleśnictwo nie posiada specjalnych dozowników na środki do dezynfekcji rąk.
Dotychczas stosowane były dozowniki z pompką dostarczone w oryginalnych
opakowaniach różnych producentów.
Nie ma możliwości określenia ilości zapotrzebowania na środki do dezynfekcji rąk ze
względu na zmienną w czasie ilość osób przebywających w biurze (pracowników i
interesantów) oraz ze względu na różne preferencje w zakresie częstotliwości
stosowania tych środków przez poszczególne osoby. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca zapewnił ciągłe zaopatrzenie w środki do dezynfekcji rąk przez cały okres
trwania zamówienia.

Z poważaniem
Jacek Wiśniewski
Nadleśniczy
/dokument podpisany elektronicznie/
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