ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE:
Pytanie 1:
Zamawiający wymaga, aby środki do mycia, czyszczenia i dezynfekcji posiadały atesty NIZP-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 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), 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
wyroby medyczne do obrotu i użytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru
wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty
rejestrowane jako produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do
rejestru produktów biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze muszą posiadać
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych Dz.U. L 342 z 22.12.2009 preparaty
będące kosmetykami posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za
pośrednictwem CPNP. Dodatkowo preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne musza
posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. W związku z powyższym, czy Zamawiający
dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów NIZP-PZH?

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt II SIWZ - Przedmiot zamówienia :
Na wszystkie stosowane przy realizacji zamówienia środki czystości wymagane są dokumenty
dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej, które będą
sprawdzane w trakcie realizacji zamówienia.
W załącznikach:
- Nr 8 SIWZ pkt 4 zdanie drugie,
- Nr 9 SIWZ pkt 4
- Nr 10 SIWZ pkt 7 zdanie drugie
Zamawiający zmienia zapis na:
Na wszystkie stosowane przy realizacji zamówienia środki czystości wymagane są dokumenty
dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej, które będą
sprawdzane w trakcie realizacji zamówienia.
Pytanie 2:
Prosimy o informację kto zapewnia – Wykonawca czy Zamawiający – środki do deratyzacji?

Odpowiedź:
Środki do deratyzacji zapewnia Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zwrot kosztów na
podstawie wystawionej faktury – Załącznik Nr 10 pkt. C-koszty środków myjących i sanitarnych
SIWZ.
Pytanie 3:
W związku z koniecznością wykonania olejowania parkietów, prosimy o wskazanie nazwy oleju
obecnie stosowanego/wymaganego przy wykonywaniu tej usługi?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w załączniku Nr 10 SIWZ pkt 1k na : “ okresowego, nie rzadziej jak raz w
miesiącu czyszczenia i pielęgnacji drewnianej podłogi poprzez nałożenie natłuszczjących środków
konserwacyjno-ochronnych. “ Środki ogólnodostępne na rynku i dopuszczone do obrotu i stosowania
na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej, które będą sprawdzane w trakcie realizacji zamówienia
Pytanie 4:

Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje
Zamawiający?
Odpowiedź:
Odświeżacze mogą być w żelu lub spray.
Pytanie 5:
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:
Zamawiający posiada dozowniki na mydło dolewane.
Pytanie 6:
Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma
Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada dozowniki na papier toaletowy na duże rolki.
Pytanie 7:
Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki w roli –
ma Zamawiający?
Odpowiedź:
Dozowniki na ręczniki są na ręczniki papierowe składane.

