DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU

Poznań, 21.10.2019 r.

OA-VII.272.5.47.2019.11
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu/strona
internetowa WUW
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych,
archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile”.
Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia
Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ
ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 i ust. 4 oraz
art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści
SIWZ i ogłoszenia.
Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby środki czyszczące posiadały atesty PZH lub równoważne. 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 kosmetyków - dokumenty CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych), z
zastrzeżeniem, iż Wykonawca dołączy także dokument potwierdzający cechy fizyko-chemiczne,
wymagane przez Zamawiającego a wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, o ile nie będzie
wynikało to z treści CPNP,
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty jako równoważne
w miejsca atestów PZH?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dla stosowanych preparatów atestu PZH lub innego równoważnego dokumentu,
który wskazywałby na to, że oferowany produkt, podczas stosowania zgodnie z zaleceniami
producenta, nie wpływa negatywnie na środowisko.
Pytanie nr 2:
Prosimy o informację (w podziale na części) 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:
Dozowniki na mydło są wyłącznie na mydło dolewane (w płynie).
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-13-12, fax 61-854-16-11
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Pytanie nr 3:
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:
Dozowniki na mydło są wyłącznie na mydło dolewane (w płynie).
Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmienia ogłoszenie o zamówieniu - pkt II.2.14 - kryteria
oceny ofert w części I, II, III i IV zamówienia:
Było: - cena wykonania zamówienia – 40%,
Zostaje zmienione na: - cena wykonania zamówienia – 60%.
Zmianie ulega także termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu
06.11.2019 r. o godzinie 11.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2019 r. o godzinie
11:30.
Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia nie uległy zmianie.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.
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