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MUP.PKIII.371.15.2021.LM                      Lublin, dnia 18.08.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w ramach 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania na: „Usługę 

kompleksowego utrzymania czystości w budynku MUP w Lublinie i w pomieszczeniach 

wynajmowanych dla potrzeb MUP  w Lublinie oraz usługę utrzymania czystości terenu zewnętrznego 

przy budynku MUP w Lublinie,  w tym w zakresie odśnieżania i zapobiegania gołoledzi i śliskości 

pośniegowej na okres 24 miesięcy nie wcześniej niż od 01.10.2021r.” przekazuje treść wniesionych 

pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Treść pytania nr 1 

  

„I. Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne 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:  

a) 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. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem atesty Zamawiający 

rozumie, dokumenty zgodne z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, dopuszczające 

środki w zależności od ich rodzaju. 
 

Treść pytania nr 2 

 

„II. 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”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2 

 

W ramach odpowiedzi na wniesione pytanie Zamawiający informuje, że posiada dozowniki na 

mydło w płynie, które umożliwiają dolewanie mydła w płynie. 

 

Treść pytania nr 3 

 

„III. 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 na pytanie nr 3 

 

Odpowiadając na wniesione pytanie Zamawiający informuje, że u Zamawiającego                    

nie występują dozowniki na mydło w pianie, natomiast Zamawiający posiada dozowniki na mydło                                                        

w płynie, które umożliwiają dolewanie mydła w płynie. 

 

Treść pytania nr 4 

 

„IV. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki –                         

ma Zamawiający?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

W ramach odpowiedzi na wniesione pytanie Zamawiający informuje, iż posiada dozowniki na 

duże rolki papieru toaletowego o średnicy 19 cm. 

Zamawiający dopuścił możliwość odbycia wizji lokalnej celem weryfikacji zapisów przedmiotu 

zamówienia. 

 

Treść pytania nr 5 

 

„V. Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ręczników 

papierowych?. Jeżeli tak, prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane               

czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy                

nie należy zapewnienie ręczników papierowych. 

 

Treść pytania nr 6 

 

„VI. W związku z koniecznością zapewnienia środka chwastobójczego, prosimy  o potwierdzenie,               

że ilość wymaganych zabiegów z użyciem środka chwastobójczego jest zgodna z zapisami                              

w instrukcji stosowania tego preparatu.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do SWZ, pkt IV) świadczenie usługi utrzymania czystości terenu zewnętrznego przy 

budynku MUP w Lublinie obejmuje m.in. usuwanie mechaniczne i chemiczne (stosowne bezpieczne 

dla ludzi i środowiska środki chemiczne do zwalczania chwastów zapewnia Wykonawca) - 
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wyrastających chwastów z chodnika i parkingu, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4 razy                  

w ciągu trwania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Usuwanie mechaniczne ma być stosowane nie rzadziej niż 4 razy w ciągu trwania umowy w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia potrzeby zastosowania środka 

chwastobójczego, ilość wymaganych zabiegów z użyciem środka chwastobójczego winna być zgodna 

z zapisami w instrukcji stosowania tego preparatu. 

 

Treść pytania nr 7 

 

„VII. Prosimy o informację czy 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 na pytanie nr 7 

 

W ramach odpowiedzi na wniesione pytanie Zamawiający informuje, że do obowiązków 

Wykonawcy nie należy zapewnienie preparatu  do dezynfekcji rąk przeznaczonego dla pracowników 

MUP i klientów MUP. 

 

 

         

        Kierownik Działu Prawnego 

        mgr Joanna Trykacz 

           

 

 

 


