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Białystok, dn. 12-02-2021 r.  

 

DAF.261.12.2021 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru 
przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku” 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:   

Pytanie 1  

Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne 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? 
 

Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne dopuszczające wyroby do obrotu  

i użytkowania, certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub wpis do rejestru produktów.  
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Pytanie 2  

Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ w pkt 5.2 wymienia środki, które ma uzupełniać 
Wykonawca. Prosimy o potwierdzenie, że zakup wszystkich środków wskazanych w tym 
punkcie należy do Wykonawcy. Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie zapisu.  

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zgodnie z postanowieniami OPZ dostarcza 

artykuły wskazane w Rozdziale I pkt 5 do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 3  

Prosimy o dopuszczenie dla papieru toaletowego w dużych rolkach tolerancji parametrów 
+/- 5%. 
Zamawiający dopuszcza papier toaletowy o powyżej wskazanych parametrach tolerancji.  

Pytanie 4  

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, o parametrach wskazanych w SWZ, pasujące do 
dozowników występujących u Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza powyżej opisane ręczniki papierowe.  

Pytanie 5 

Prosimy o dopuszczenie mydła w płynie o zakresie pH 5,5-6,5. 
Zamawiający nie dopuszcza mydła w płynie o wskazanym zakresie pH. Wykonawcy powinni 

dostarczyć mydło w płynie o pH wskazanym w OPZ.  

Pytanie 6 

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. 
Zamawiający posiada pojemniki na mydło w płynie o symbolu DEM101 – poj. 880 ml – 24 szt.  

 

Pytanie 7 

Prosimy o dopuszczenie płynu do mycia naczyń także o zapachu innym niż cytrynowy.  
Zamawiający dopuszcza płyn do naczyń o innym zapachu, niż cytrynowy.  

 

Pytanie 8 

Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie doczyszczania                   
i polimeryzacji posadzek? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością mają być wykonywane te 
czynności?                                                                      
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca stosował polimeryzację posadzek.  

 

Pytanie 9 

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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Pytanie 10 

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? 

Odpowiedź do pyt. 9 i 10  

Zamawiający nie wymaga w ramach realizacji zamówienia dostarczenia preparatów  

do dezynfekcji rąk oraz realizacji dodatkowej dezynfekcji.  

 

Pytanie 11 

Zamawiający w załączniki nr 3 do SWZ w pkt 5 umieścił zapis: „W terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz środków, jakich będzie 
używał przy sprzątaniu obiektu oraz środków higienicznych uzupełnianych na bieżąco w 
sanitariatach i aneksach kuchennych.”.  

Natomiast w paragrafie 2 ust 3 umowy jest informacja: „w terminie 2 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz środków, jakich będzie 
używał przy czyszczeniu obiektu oraz środków higienicznych uzupełnianych                                   
w pomieszczeniach WC”. 
W związku, z tymi rozbieżnościami, prosimy o doprecyzowanie, który zapis jest dla 
Wykonawcy wiążący? 
Zamawiający ujednolici zapis dot. terminu do składania wykazu środków jaki będzie 

obowiązywał Wykonawcę – będą to 2 dni robocze (w OPZ i Umowie).   

 
 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w sposób następujący:  

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zmienia zapis: Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy 

jest zobowiązany dostarczyć Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę przy realizacji przedmiotu umowy. 

 

Rozdział VII - Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni  

tj. do dnia 18 marca 2021 r. 

 

Rozdział VIII - Wyjaśnienia treści SWZ 

1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania:  

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania,  w szczególności zmian treści SWZ, terminu składania ofert oraz 

odpowiedzi Zamawiającego na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane przez Wykonawców. 

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
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Rozdz. XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego  

2021 r. do godz. 12.00. 

 

Rozdz. XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2021 r., o godzinie 12.30. 

 
 

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wydłuża 

termin na złożenie ofert do dnia 17 lutego 2021 r. oraz jednocześnie zmianie ulega 

treść następujących załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia :  

− Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 

− Załącznik nr 5 – Postanowienia umowne 

− Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

 
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą 

Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe 

zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
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