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Sprawa:

odpowiedź

Odpowiadając

na

petycję

z dnia 11.08.2020 r.

do Urzędu Miejskiego w Lubsku d
11 sierpnia 2020 roku petycją w sprawach:
na

wniesioną

ogą elektroniczną

w dniu

•

wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianie
dezynfekcji, w oparciu o sygnalizowane zagadnienia we
informacji publicznej z tego samego dnia, oraz

przez Urząd płynów do
.osIm o udostępnienie

•

zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys uro lub w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do
dezynfekcji rąk,

na po,dstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjac (t.j. Dz. U. z 2018 roku,
po:;~. 870), odpowiadam jak niżej:
Ad H.1)
po przeprowadzeniu rekonesansu w obszarze związanym z udo tępniarriem przez tutejszy
I
Urząd płynów do dezynfekcji wynika, że płyny, które zostały zakupione, a których
użytkownikiem byli i są zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego w Lub k~1 jednostek podległych
omz każdy, kto przekraczał próg jakiejkolwiek jednostki (dozown' z płynami są ogólnie
dostępne dla wszystkich obywateli), spełniają standardowe normy.
Ja~o środki

do dezynfekcji rąk zastosowano chemiczne środki dezy
cyjne i antyseptyczne,
posia(lające
działania bakteriobójcze grzybobójcze i wirusobójcze. Przy zakupie środków
I
dezynfekujących do rąk - odnośnie spełnienia norm produktu - kier waliśmy się informacją
I
za.rni9szczoną na produkcie, z której wynikało, iż występuje POZWOlinie na obrót produktem
biobójczym o podanym numerze. Zaznaczam, że dotychczas nie b łQ żadnego przypadku
zgłoszenia negatywnych skutków stosowania płynów, nadwrażliwoś . na płyn, podrażnienie
skóry, czy dróg oddechowych wśród osób dorosłych, jak i dzieci. Stosdwane w naszej jednostce
płyny zawierają w swoim składzie środki nawilżające. Płyny dostdsQwane są do częstego
stosowania.
I

Ad. 11.2) Urząd Miej ki w Lubsku nie planuje obecnie zakupów środków dezynfekcyjnych,
ponieważ posiada wyst czając~~ zapasy produktu;
Ad 11.3) informuję, e treść petycji została opublikowana na stronie Biuletynu Infonnacji
Publicznej Urzędu Mi ,skiego w Lubsku pod adresem h11l~~Pbip.lubsko.pll w zakładce Pe:tyeje w
dniu 25 sierpnia 202 roku. Informuję ponadto, że odpowiedź na petycję zostanie j'ównież
opublikowana na ww. tronie intemetowej BlP.

Wypełniając ob wiązek informacyjny wynikający z przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych, przesyłam w załączeniu klauzulę informacyjną·

W załączen.iu:

l. Klauzula informacyjna

