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Częstochowa, dn. 20.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania
Dotyczy: zapytania ofertowego do złożenia
kompleksowego
sprzątania
i
utrzymania
Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

oferty cenowej na Świadczenie usług
czystości
pomieszczeń
na
potrzeby

Uprzejmie informuję, że w dniu 20.03.2019 roku wpłynęły następujące pytania dot.
przedmiotowego postępowania.
Pytanie 1.: „Prosimy o sprecyzowanie minimalnych wymogów jakościowych, jakie powinny spełniać środki higieniczne: mydło, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe.”
Odpowiedź: Minimalne wymogi jakościowe, jakie powinny spełniać środki higieniczne: mydło,
papier toaletowy oraz ręczniki papierowe pozostawiamy do wyboru Wykonawcy. Środki te
natomiast muszą być oznaczone znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska.
Pytanie 2.: „Prosimy o podanie miesięcznego zużycia w/w środków higieny. Jeśli to tylko możliwe
w rozbiciu miesięcznym np. za ostatnie pół roku.”
Odpowiedź: Średniomiesięczne zużycie środków wynosi: ręczniki papierowe - 28 000 sztuk,
papier toaletowy - 84 rolki, mydło w płynie - 20 litrów
Pytanie 3.: ,,W związku z tym, że zgodnie z treścią Zapytania ofertowego świadczenie usługi może

odbywać się tylko w godzinach pracy CCŚ oraz z faktem, że wymagacie Państwo „utrzymania
stałej czystości ciągów komunikacyjnych” i „utrzymania stałej czystości toalet wraz z bieżącym
uzupełnianiem pojemników na mydło, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe i minimum dwukrotny obchód w ciągu dnia pracy”, co nosi znamiona tzw. serwisu dziennego, wnioskujemy o
sprecyzowanie Państwa wymogów. Czy wymagacie Państwo stałej obecności minimum 2 (dwóch)
osób sprzątających we wskazanych przez Państwa godzinach 5 dni w tygodniu?”
Odpowiedź: Usługa sprzątania powinna być realizowana w godzinach pracy wskazanych przez
zamawiającego tj. w godzinach pracy Częstochowskiego Centrum Świadczeń i obejmować
swoim zakresem prace wskazane w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, który został zmodyfikowany. Ilość pracowników powinna zostać dobrana odpowiednio do zakresu Wykonywanych prac, tak aby odpowiadała wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym. Ilość pracowników zależy od wyboru Wykonawcy, na którym spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania
umowy. Wymogi, które zostały zawarte w pytaniu sprecyzowano w Zakresie wykonywanych
prac – modyfikacja w załączeniu.
Pytanie 4.:,,Prosimy również o sprecyzowanie minimalnej ilości osób, jakiej wymagacie Państwo

do realizacji usługi oraz minimalnych wymiarów etatów, na jakich mają te osoby być zatrudnione.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że np. przy serwisie dziennym i obsadzie 2-u osobowej, wymiar ¼
etatu na osobę jest zdecydowanie zbyt niski. Specyfika Państwa obiektu, ilość Państwa pracowników i odwiedzających CCŚ petentów zdecydowanie spowalniają tempo wykonywania prac porządkowych. Z tego powodu czas pracy wynikający z ¼ etatu jest niewystarczający dla jednej osoby na wykonanie pracy z należytą jakością.''
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Odpowiedź: Ilość pracowników powinna zostać dobrana odpowiednio do zakresu Wykonywanych prac, tak aby odpowiadała wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym. Ilość pracowników zależy od wyboru Wykonawcy, na którym spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania
umowy. Zgodnie z załącznikiem nr 4 – Wzorem umowy § 2 pkt 8 ,,Osoby wykonujące wska-

zane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na ¼ etatu''. W związku
powyższym dopuszczalne jest zatrudnienie np. 4 osób na ¼ etatu, 2 na ½ etatu itd. tak,
aby usługa sprzątania została wykonana zgodnie z wymogami Zleceniodawcy z należytą starannością oraz dokładnością. Natomiast wybór ilości pracowników zależy od
Wykonawcy.
Pytanie 5.:,,Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca koniecz-

ność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania
przez środki atestów PZH. 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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentami dopuszczającymi są odpowiednio:
- dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne – karta charakterystyki.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie w/w dokumentów w miejsca atestów
PZH.”
Odpowiedź: Posiadanie atestu higienicznego lub świadectwa wydanego przez PZH nie jest
obowiązkowe, natomiast taki wymóg może być określony w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przy zamówieniach publicznych. Atest lub świadectwo wydane przez PZH dla
danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.
Dopuszczamy kartę charakterystyki, ale zgodnie z zamówieniem wymagamy również
posiadanie atestów PZH.

Z poważaniem,
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