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Uczestnicy bior4cy udzial
w postQpowaniu

Numer sprawy: Rp VI WBA 26l.2.20lg

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
na: ,,Kompleksow4 uslugg
sprzatania i utrzymania czystoSci w budynkach Prokuratury
Regionalnej w Gdafisku".

w

z prowadzonym postepowaniem przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ustawy Pzp do
Zamawiaiqcego wplyngly w dniu 1 6 pa2dziernika
2018r' pytania dotycz4ce zapis6w Specyfikacji Istotnych
warunk6w Zamowienia (SIWZ) dla
Wykonawc6w.
Dzialajqc napodstawie art.38 ust. 1pkt.3 ustawy
zdnia2g stycznia2004r.-prawo zam6wieri
publicznych(Dz'IJ' 22017r.po2.1579 ze zm.)poniaej
przedstawiamy tres6 pytari i odpowiedzi:
zwi4zku

nr l: Zamawiai4cv wymaga' aby Srodki czystosci ihigieniczne posiadaly
atesty pZH.
Informujemy' i2 z dniem 0l'01.2003r. ustala prawnie
oiowi4zuj4ca koniecznos6 uzyskiwania atest6w
PZH' w zwi4zku z tym prosirny o zrezygtlowanie
z tego wymogu. podstaw4 prawn4 jest ustawa
zdnia30sierpnia2002r'osystemieocenyzgodnosci
zpoiniejszymi zmianami (tekstjednolity Dz.rJ.z
20ll r' poz' 1226), ntoszilca rozporz4dzerie Prezydenta Rzeczposporitej
z dnia 22.03.r92g, kt6re bylo
podstawq prawnq procedury rejestracji przedmiot6w
uzytku w pZH.
Jednoczesnie pragniemy zaznaczyc,2e na
dzieh dzisiejszy dokumentern dopuszczaj4cym
srodki czystosci
jest kata charakteryst)'ki, natomiast preparaty
bgd4ce kosrnetykami (np. mydto) posiadaj4
zgloszenie
produkt6w kosmetycznych Kornisji drog4
erektroniczn4 za posrednictwem cpNp.
w zwi4zku z powy2szym, czy zamawiailcy dopuszcza wymienione
dokumenty w miejsca atest6w pZH?
Poza tym materialy higieniczne, zgodnie z
obowi[zujEcymi przepisami, nie musz4 posiadac
iadnych
dokument6w dopuszczajqcych do obrotu.
odpowiedf : ZamawiajEcy dopuszcza wymienione
dokumenty w miejsce atest6w pZH.
Pytanie nr 2: Zamawiaj4cy wymaga, aby Srodki
posiadaly wlasciwosci odtluszczaj4co-myj4ce. prosimy
o potwierdzenie' ze nie wszystkie srodki rnaj4 posiada6
wiaiciwosci odtiuszc zaj4co-myjEce, a jedynie
te,
dla kt6rych jest to wymagane, z racji ich przentaczenia?
Pytanie

odpowiedi: Tak' Zarnawiaj4cy potwierdza, ze wlasciwosci
odiluszc zaj4co-myjqce rnaj4 posiada6 jedynie
te Srodki, dla kt6rych jest to wyrnagaue, z
racji ich przeznaczenia.
Pytanie nr 3: Prosirny o informacjg jakie
dozowniki na mydlo w ptynie
-wklady jednorazow e czy na
mydlo dolewane posiada zamawiaj4cy? w przypadku
wktad6w jednorazowych prosimy o wskazanie
producenta dozown
i

k6w.

odpowiedZ: Zanawiai4cy posiada dozowniki
,a mydro dorewane.

r

Pytanie nr 4: Prosimy o informacjg jakie dozowniki na papier
toaletowy
Zamawiajqcy?
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Odpowiedi: Zgodnie z zapisami pkt.2.4 opisu przedmiotu zam6wienia (Zal4cznik
nr 7 do SIwz)
zamawiajEcv wskazuje - bezzapacLrowy papier toaletowy (celuloza
2 warstwowy, duze rolki, Iistkowany,
biale o max Srednicy 25 cm).
Pytanie nr 5: Prosimy o informacjg jakie dozowniki na rgczniki papierowe
'
rgcznikiw roli- maZamawiaj4cy?
odpowiedZ: zamawiai4cy posiada dozowniki na rgczniki papierowe
typu zz.
Pytanie nr 6: Prosimy o infonnacjg jakich od5wiezac zy powietrza (w

-

skiadane

w zz czy
J

sprayu, elektrycznych,

oczekuje Zamawiaj4cy?

na

w zelu)

odpowiedz zanawiajqcy nie sprecyzowal rodzaju odswiezaczy powietrza, wykonawca
ma prawo

dobra6 rodzaj o96lnodostgpnych na rynku.

sam

Pytanie nr 7: Prosimy o inforrnacjg czy do obowi4zk6w wykonawcy
naleiry pranie firan? Je2eli tak, z
jak4 czgstotliwo5ci4 rna by6 wykonywana
ta czynno66?

odpowiedz: Do obowi4zk6w wykonawcy nie bgdzie nalekec pranie
firan, zmawiajqcy

bgdzie

wykonywal tq czynno66 we wlasnym zakresie.
Pytanie nr 8: Zamawiaj4cy wymaga dostarczania kostek dezynfekuj4cych.
z uwagi r"rato, ze na rynku
polskirn nie ma kostek o wlasciwosciach dezynfekuj4cych
koniecznos6
poriadania dokumentu
dopuszczaj4cego do obrotu Srodek dezynfekcyjny, prosirny
o informacjg czy kostki og6lnodostgpne na
rynku, spelni4 oczekiwania ZamawiajEcego? Je2eli nie, prosimy o wskazanie jakiego typu
produktu
oczekuje ZamawiajEcy?
odpowiedz: Zamawiaiqcy dopuszcza stosowanie kostek o96lnodostgp,ych
na ryrku.
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TreS6 odpowiedzi na pytania stanowi integralnq
czg56 SIWZ dla Wykonawc6w
wszystkich Uczestnik6w postgpowania.
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