Nr post. 36/520/MN/2018

Gdańsk, dnia 19.03.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług sprzątania w wyznaczonych
obiektach na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.”.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski
Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Zamawiający wymaga, aby środki czystości, higieny, konserwujące posiadały atesty PZH.
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 dokumentem dopuszczającym
środki czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami
(np. mydło) posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną
za pośrednictwem CPNP.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca
atestów PZH?
Poza tym środki higieny (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki itp.) nie muszą
posiadać żadnych dokumentów dopuszczających do obrotu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do SIWZ kart charakterystki dopuszczającym
środki czystości oraz zgłoszeń produktów kosmetycznych w miejsce atestów PZH.

Pytanie 2:
Prosimy o informację czy dla środków chemicznych do mycia i czyszczenia należy także
przedstawić w ofercie karty charakterystyki, jeżeli są wymagane zgodnie
z obowiązującymi przepisami? Czy karty charakterystyki dla tych preparatów będą
wymagane dopiero po podpisaniu umowy?
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Odpowiedź:
Karty charakterystyki środków chemicznych do mycia i czyszczenia należy przedstawić
w ofercie jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie 3:
Prosimy o informację czy mydło w kostce ma posiadać właściwości antybakteryjne? Czy
Zamawiający dopuszcza stosowanie mydła w kostce ogólnodostępnego na rynku, nie
posiadającego właściwości antybakteryjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie mydła w kostce nie posiadającego właściwości
antybakteryjnych.
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