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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego, kt6rego
pryedmiotem zam6wienia jest usluga kompleksowego utrzymania czystosci w siedzibie
Okrggowego Urugdu G6rniczego w Warszawie, zlbkafizowanej przy ul. Wilczej 46,
obejmuj4ca sprz4tanie wngtrza obiekt6w

Zgodnie z atl'. 38 ust. i i 4 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. - prawo zarn6wieh
publicznych (Dz.u. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwa,'ej dalej ustaw4 zamawiai4cy
przekazuje trest, zapytarna v,raz z wyja{nieniami do specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, zwanej dalej ,,SIWZ".

Pytanie:
,,Zamawiaiqcy wymaga, aby papier toaletowy posiadal bialoSi min. 90%o. Zgodnie
7 iyformacj4 od wiod4cych producent6w materialy higieniczne o najwy2szej jakosci maj4
bialo66. na poziomie powyzej 80%. wobec tego prosimy o dopuszcienie takiego poziomu
bialosci material6w higienicznych, pozostawiaj4c inne wymagania dla material6w
higienicznych bez zmian."
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy informujg, Ze w zamian wymaganego procentu bialoSci okreslonego dla
materialach higienicznych takich jak papier toaletowy, rgczniki kuchenne, rfczniki
papierowe, itp., dopuszcza, aby ww. materialy higieniczne byly snieznobiale, o wysokim
stopniu bialoSci.

Pytanie:
,,Prosimy o dopuszczenie rgcznik6w papierowych 2-warstwowych,,,
OdpowiedZ:
Zanawiaj 4cy dopuszcza r Eczniki papierowe 2 -warstwowe.

Pytanie:

':zamawiai4cy wymaga, aby rgczniki kucheme posiadaly atesty pzH. Informujemy,
i2 z dnem 01.01.2003r. ustala prawnie obowi4zuj4ca koniecznodi uzyskiwania atest6w pZH,
w zwi4zktt z tlnn prosimy o zrezygnowani e z tego wymogu. podstaw4 prawn4 iest ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z p6iniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. u. z 2017 r. poz. 1226), znosz4ca rozporzqdzeiie prezydenta Rzeczpospolitej
z dnia 22.03.1928, kt6re bylo podstaw4 prawn4 procedury rejeshacji przedmiot6w uzytku
wPZH.
Jednoczesnie pragniemy zaznaczy|, 2e zgodnie z obowiqz\4cymi przepisami, mateiaty
higieniczne nie posiadaj4 specjalnych atest 6w dopttszczaj4cych do obroiu.,' 

-

OdpowiedZ:
zamawiai4cy informuje, 2e rezygnuje z wyrnogu posiadania atestu pzH rub swiadectwa
dopuszczenia do obrctu przez srodki utrzymania czystosci oraz srodki higieny osobistej
wskazane przez zamawiai4cego w szczeg6lowym opisie przedmiotu zam6wienia,
stanowi4cych zaL4cznlki do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Katowice, dnia czerwca2\l9 r.
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Pytanie:
,,Prosimy o informacjg jakie dozowniki na mydlo w plynie*wklady jednorazowe czy na

mydlo dolewane posiada Zamawiajqcy?"
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy posiada 1 dozownik na wklad jednorazowy oraz 3 dozowniki na mydlo
dolewane.

Pytanie:
,,W zwi4zku z prowadzonym postgpowaniem Wykonawcy prosi o doprecyzowarie zapis6w
SIWZ. W pkt 9 Zamawiaj4cy pisze, 2e sprz4tanie popotudniowe odbywai sig bgdzie w dni
robocze w godzinach od 16:00 do 22:00, natomiast w pkt. 14 Zarnawial4cy wprowadza zapis

o stanowisku Serwis dzienny, j ednak tylko w kontekdcie obowi4zku posiadania

odpowiedniego stroju. W 2adnym innym miej scu SIWZ Zamawiaj4cy nie podaje informacji
o czgstotliwodci, iloSci godzin i zakresie pracy serwisu dziennego. W zwiqzku z poryzszy
Wykonawca prosi o uszczeg6lowienie zapis6w, poniewa:Z mogq byd one kluczowe d1a

przeprowadzenia poprawnej wyceny zam6wienia."
Odpowiedi:
Zasnawial4cy modyfikuje zapis znajduj4cy sig w pkt I'74 szczeg6lowego opisu przedmiotu
zam6wienia, stanowi4cego zaL4cznik w 1 do SIWZ.
BYLO:
14. Wszystkie osoby wykonuj4ce bezpo6rednio czynnoSci bgdqce przedmiotem zam6wienia
powinny by6 wyposa:2one przez wykonawcg w jednolitq odzieZ robocz4, dodatkowa osoba

Swiadcz4ca serwis dzienny ma by6 ubrana w uniform o wygl4dzie dostosowanym do obsfugi
narad.
PO ZMIANIE JEST:
14. Wszystkie osoby wykonuj4ce bezpodrednio czynnoSci bgd4ce przedmiotem zam6wienia
powinny byi wyposaZone przez wykonawcg wjednolit4 odzie2 robocz4.

Pytanie:
,,Czy liczbakoszy o wielkodci 35 lto 145 s^?"
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy modyfikuje zapis znajd,44cy sig w pkt L4.17 szczeg6towego opisu przedmiotu
zam6wienia, stanowi4cego zal4cznik w 1 do SIWZ.
BYLO:
17. worki na Smieci o poj. 35 I (145 koszy), grubo5i worka min. 0,014 mm, o poj. 60 i
(30 koszy), grubo$6 worka min. 0, 016 mm, o poj. 120 | (4 kosze), gruboSi worka min.
0,025 mm, czarne, mocne,

PO ZMIANIE JEST:
17. worki np Smieci o r6Znej pojemno5ci (obecna i1oS6 koszy 19 sa.),

Pytanie:
,,2 jakiego materialu wykonane s4 kosze /np. plastik, metall?"
Odpowiedf :

Kosze wykonane sq z plastiku.

Bior4c pod uwagg powyzsze zamavtiajqcy przedht2a termin skladania ofert i tym samym
dokonuje zniang SIWZ w nastgpuj4cym zakresie:

F w pkt XIV.I dotyczacym terminu i mieisca sldadania ofert:



BYtr,O:
1. Oferty naleZy skladai do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiaj4cego

w kancelarii (pok6j nr 33, pafier).

PO ZMIANIE JEST:
1. Ofefiy nale2y skladad do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie zarnawiaj4cego

w karcelarii (pok6j nr 33, parter).

w pk1 XV.1 dotycz4cym terminu i miejsca otwarcia ofert.
BY{,O:
1. Otwarcie zlo2onych ofert nast4pi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie

zwnawiajqcego w sali nr 220 (II pigtro).

PO ZMIANIE JEST:
1. Ofwarcie zlobonych ofert nast4pi w dniu 19.06.2019 r, o godz. 10:30 w siedzibie

zamawiaj4cego w sali w 220 (II pigtro).

Pozoslale zapisy SIWZ nie ulegaj4 zmianie.
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