BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

CBA/F-WZP/ 2541 /2018
Do uczestników ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „usługa sprzątania powierzchni biurowych,
holi, klatek schodowych, sanitariów i terenu zewnętrznego wraz z segregowaniem odpadów oraz
odśnieżanie dachów obiektów CBA – 45/>PU/2018/MT

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579
z późn. zm. - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 6
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 4 umieścił zapis:
„Wykonawca przekaże Zamawiającemu i będzie na bieżąco aktualizował wykaz środków
chemicznych używanych do wykonania umowy”. W zawiązku z tym zapisem prosimy
o doprecyzowanie:
a) na jakim etapie – do oferty czy przed podpisaniem umowy – należy przedstawić wykaz
środków?
b) czy wykaz środków należy przygotować osobno dla każdego zadania czy jeden wspólny dla
wszystkich zadań?
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zmawiający informuje, że:
a) Wykaz środków chemicznych używanych do wykonania umowy należy przedstawić do
złożonej oferty. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w
poniższym zakresie
Zmiana SIWZ
Do pkt. 2. Rozdziału VI SIWZ dodaje się pkt. 2.2 o następującym brzmieniu:
„2.2 wykaz środków chemicznych używanych do wykonania umowy wraz z kartami
charakterystyki stosowanych środków czystości oraz informacjami producenta lub odpowiednie
karty techniczne wraz z numerem CAS (jeśli dostępne)”
b) Wykaz należy złożyć wspólny dla wszystkich zadań.
Pytanie nr 7
Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne używane przez Wykonawcę do wykonywania
przedmiotu zamówienia posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała
prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o
zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226),
znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą
prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym środki
czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami (np. mydło)
posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem
CPNP.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca
atestów PZH?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsce atestów PZH. W związku z
powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
- pkt. 5 Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5. Środki chemiczne używane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
posiadać pozwolenie na stosowanie i wprowadzenie do obrotu. Musza również posiadać
aktualny termin przydatności do użycia. Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie trwania
umowy, Wykonawca winien na potwierdzenie spełnienia przez te środki wymagań określonych w
SIWZ przedłożyć stosowane dokumenty tj. karty charakterystyki stosowanych środków czystości,
informacje producenta, wszelkie inne odpowiednie karty techniczne wraz z numerem CAS (jeśli
dostępne) itp.”
Ponadto dodaje się do Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 5.1 o następującej treści:
„5.1 Stosowane przez Wykonawcę środki nie mogą zawierać składników (substancji)
wymienionych na etykiecie produktu, w karcie charakterystyki lub w innym odpowiednim
arkuszu danych technicznych, które zostały zidentyfikowanie jako substancje wzbudzające
szczególne obawy i zostały ujęte w wykazie przewidzianym w art. 59 rozporządzenia WE nr
1907/2006 (rozporządzenie REACH)”
Pytanie nr 8
Prosimy o informację jakie dozowniki (w podziale na poszczególne zadania) na mydło w płynie–
wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów
jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że posiada różne rodzaje
dozowników na mydło. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
w poszczególnych obiektach. Adresy oraz nr telefonów zostały podane w pkt. 25 Załącznika nr 1
do SIWZ.
Pytanie nr 9
Prosimy o informację jakie dozowniki (w podziale na poszczególne zadania) na papier toaletowy
– na małe czy duże rolki – ma Zamawiający?
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że posiada różne rodzaje
dozowników na papier toaletowy. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
w poszczególnych obiektach. Adresy oraz nr telefonów zostały podane w pkt. 25 Załącznika nr 1
do SIWZ.
Pytanie nr 10
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy w każdym zadaniu należy pastowanie
podłóg drewnianych? Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienie z jaką częstotliwością mają być
wykonywane te czynności w podziale na poszczególne zadania?

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ pastowanie podłóg zostało określone w zadaniu nr 7 w obiekcie w Szczecinie raz na
miesiąc. W pozostałych zadaniach, gdzie występują podłogi drewniane są one lakierowane
i nie wymagają pastowania.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania.
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