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PYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ 

 

Dotyczy: odpowiedź na pytanie Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego     

pn.: „Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków  

w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział 

Gospodarczy w okresie 36 miesięcy”.  Sygn. 17/INFR/20 

 

W dniu 09.07.2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: 

 

I. Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne i toaletowe posiadały polskie atesty higieniczne. 

Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów 

higienicznych (tzw. 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 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 higienicznych? 

 II. Prosimy o informacje jakie obecnie modele elektrycznych odświeżaczy powietrza posiada 

Zamawiający? 

 III. Prosimy o informację (w podziale na części) jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe 

czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy  

o wskazanie producenta dozowników.  

IV. 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.  
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V. Prosimy o informację (w podziale na części) jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże 

rolki – ma Zamawiający?  

VI. Prosimy o informację po czyjej stronie leży zapewnienie artykułów kosmetycznych (waciki, ręczniki 

papierowe, mleczko kosmetyczne, płyn do dezynfekcji urządzeń) uzupełnianych w pomieszczeniach 

sauny?  

VII. Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków 

Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli tak,  

z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych czynności?  

VIII. Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków 

Wykonawcy będzie należało 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? 

 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Ad. I. Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów higienicznych. 

Ad. II. Zamawiający posiada obecnie elektryczne odświeżacze powietrza w wymiennymi wkładami typu   

          „ARIL” (230V). 

 Ad. III. Zamawiający posiada: 

• dla Części nr 1 - 86 szt dozowników na wkłady jednorazowe typu „TORK”, reszta to dozowniki 

na mydło dolewane, 

• dla Części nr 2,3,4,5 - dozowniki na mydło dolewane. 

Ad. IV. U Zamawiającego występuje 8 szt dozowników na mydło w pianie, wkłady jednorazowe typu  

            „KATRIN”. 

Ad. V. Obiekty Zamawiającego wyposażone są w dozowniki na papier toaletowy zarówno na duże rolki  

           jak i na małe rolki. 

Ad. VI. Zapewnienie artykułów kosmetycznych (waciki, ręczniki papierowe, mleczko kosmetyczne, płyn  

            do dezynfekcji urządzeń) uzupełnianych w pomieszczeniach sauny leży po stronie Wykonawcy. 

Ad. VII. W  przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii zapewnienie dodatkowej dezynfekcji  

             powierzchni dotykowych nie będzie należało do obowiązków Wykonawcy. 

Ad. VIII. W przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków Wykonawcy nie będzie  

              należało zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk. 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego nie ma wpływu na zmianę treści SIWZ i nie ma wpływu na 

zmianę terminu składania ofert. 

 

 

Kierownik 
Sekcji Zamówień Publicznych 
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