Sosnowiec, dnia 31.05.2019 r.
ZP.1.2.2019.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO
MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), dalej: ustawy Pzp, poniżej cytuje
pytania złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
przedkłada odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie 1.
Zamawiający wymaga, aby środki czystości 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:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następującym zakresie:
Rozdziału V, pkt. 2.11, którego zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
2.11. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny będzie świadczył usługi przy zastosowaniu własnego
profesjonalnego sprzętu oraz własnych środków czystości spełniających normy sanitarnoepidemiologiczne oraz dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzoru umowy (Część I), § 7, ust. 1, którego zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
W ramach świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości, Wykonawca będzie stosował własny
profesjonalny sprzęt oraz własne środki czystości spełniające normy sanitarno-epidemiologiczne oraz
dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzoru umowy (Część II), § 7, ust. 1, którego zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
W ramach świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości, Wykonawca będzie stosował własny
profesjonalny sprzęt oraz własne środki czystości spełniające normy sanitarno-epidemiologiczne oraz
dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.

Pytanie 2.
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie i mydło w pianie –wkłady jednorazowe czy na
mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie
producenta dozowników.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki na mydło dolewane w płynie.
Pytanie 3.
Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli – ma
Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki na ręczniki papierowe składane w zz.
Pytanie 4.
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania i polimeryzacji
posadzek? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością mają być wykonywane te czynności?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie doczyszczania i polimeryzacji posadzek.
Pytanie 5.
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie wykładzin dywanowych? Jeżeli tak,
z jaką częstotliwością ma być wykonywana ta czynność?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga prania wykładzin dywanowych raz na 3 miesiące.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ – ZP.1.2.2019.

DYREKTOR MIEJSKIEGO KLUBU
IM. J. KIEPURY
mgr Michał Góral

