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WSZYSCY WYKONAWCY
   
 
2021-01711

Dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  Usługa  sprzątania  i

utrzymania  porządku  w  siedzibie  Zarządu  Transportu  Miejskiego  oraz  w  pomieszczeniu  Archiwum

Zakładowego.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Zamawiający) zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje,
iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
sprzątania  i  utrzymania  porządku  w  siedzibie  Zarządu  Transportu  Miejskiego  oraz  w  pomieszczeniu
Archiwum Zakładowego  wpłynęły od Wykonawcy zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zamawiający  wymaga,  aby  środki  czystości,  środki  higieniczne  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  dokumentami  dopuszczającymi,  w zależności
od rodzaju środka, są: 

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
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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 związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów  PZH?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty dla środków wskazane w pytaniu I należy przedstawić do umowy.
Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż wymaga przedstawienia dokumentów przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty dla środków wskazane w pytaniu I należy przedstawić do umowy.
Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż wymaga przedstawienia dokumentów przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wykaz  środków  należy  przedstawić  do  umowy.  Jeżeli  nie,  prosimy
o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr  4

Zamawiający informuje, iż wymaga przedstawienia wykazu środków przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że środek do dezynfekcji powierzchni dotykowych zapewnia Zamawiający. Jeżeli
nie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź nr  5

Zamawiający  informuje,  iż  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  środek  do  dezynfekcji  powierzchni
dotykowych zapewnia Wykonawca. 
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Pytanie nr 6

Zamawiający wymaga dostarczania kostek dezynfekujących. Z uwagi na to,  że na rynku polskim nie ma
kostek o właściwościach dezynfekujących – konieczność posiadania dokumentu dopuszczającego do obrotu
środek  dezynfekcyjny,  prosimy  o  informację  czy  kostki  ogólnodostępne  na  rynku,  spełnią  oczekiwania
Zamawiającego? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakiego typu produktu oczekuje Zamawiający?    

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż akceptuje stosowanie kostek ogólnodostępnych na rynku.

Pytanie nr 7

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.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że dysponuje dozownikami na mydło w płynie dolewane.

Pytanie nr 8

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 nr 8

Zamawiający informuje, że nie dysponuje dozownikami na mydło w pianie.

Pytanie nr 9

Prosimy  o  informację  jakich  odświeżaczy  powietrza  (w  sprayu,  elektrycznych,  w  żelu)  oczekuje
Zamawiający? 

Odpowiedź nr 9

Zamawiający  oczekuje  od  wykonawcy  aby  dobrał  rodzaj  odświeżacza  i  zapach  oraz  potęgę  zapachu
stosownie do pomieszczeń. 

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii 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?
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Odpowiedź nr  10

Zamawiający informuje iż dostarcza w/w środki, wykonawcy obowiązany jest uzupełniać dozowniki na w/w
środki.

Pytanie nr  11

Zamawiający wymaga dostarczenia ręczników papierowych składanych w zz.  Jak wynika z informacji  od
producentów obowiązującą nomenklaturą dla ręczników składanych nie jest zz, a ręczniki składane w V. W
związku  z  tym prosimy o potwierdzenie,  że  Zamawiający  akceptuje  ręczniki  składane w V pasujące do
dozowników występujących u Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający  informuje,  iż  akceptuje  ręczniki   składane  w  V  pasujące  do  dozowników  występujących
u Zamawiającego.

Pytanie nr  12

W związku z koniecznością zapewnienie usuwania chwastów, prosimy o wyjaśnienie czy ta usługa ma być
wykonywana w sposób mechaniczny czy chemiczny? W przypadku zapewnienia środka chwastobójczego,
prosimy o potwierdzenie, że ilość wymaganych zabiegów z użyciem środka chwastobójczego jest zgodna
z zapisami  w instrukcji stosowania tego preparatu?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, iż odchwaszczanie powinno być wykonywane w sposób ręczny.

                                                                                   
Ponadto  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  do  dnia  12.01.2021  r.  do  godz.13.00

i w związku z tym dokonuje  stosownej modyfikacji SIWZ:

w pkt.17.5
jest:
„Ofertę należy złożyć/dostarczyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:  „Oferta na Świadczenie usług
polegających  na  sprzątaniu  i utrzymaniu  porządku  w  siedzibie  Zarządu  Transportu  Miejskiego  oraz
w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego, nie otwierać przed 08.01.2021 r., godz. 13.30” 

winno być:

„Ofertę należy złożyć/dostarczyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Oferta na Świadczenie usług
polegających  na  sprzątaniu  i utrzymaniu  porządku  w  siedzibie  Zarządu  Transportu  Miejskiego  oraz
w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego, nie otwierać przed 12.01.2021 r., godz. 13.30” 

w pkt. 18.1
jest:
„Oferty  należy  dostarczyć/złożyć  do  dnia 08.01.2021  r.  godz.13.00 w  siedzibie  Pełnomocnika
Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57 w Kancelarii. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
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winno być:

„Oferty  należy  dostarczyć/złożyć  do  dnia 12.01.2021  r.  godz.13.00 w  siedzibie  Pełnomocnika
Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57 w Kancelarii. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”

w pkt. 18.2.
jest:
„Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu 08.01.2021  r.  godz.13.30
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego -  w Poznaniu przy ul. Matejki 57 w Kancelarii (...).”
winno być:
„Oferty  należy  dostarczyć/złożyć  do  dnia 12.01.2021  r.  godz.13.00 w  siedzibie  Pełnomocnika
Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57 w Kancelarii (...).”

Odpowiednie zmiany zostały także wprowadzone w sprostowaniu do ogłoszenia (nr   Ogłoszenia
o zmianie  540397262-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.).
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