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Warszawa, dnia 23.05.2019 r.
W dniu 22.05.2019 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Pytanie 1.
Prosimy o informację czy obsługa mycia okien wymaga technik specjalistycznych (np. technik alpinistycznych)? Jeżeli
tak - prosimy o wskazanie metrażu z informacją, czy ów jest podany jedno, czy dwustronnie.
Odpowiedź: Mycie okien nie wymaga technik specjalistycznych, okna otwierają się do środka.
Pytanie 2.
Prosimy o informację, czy podany metraż okien do obsługi jest w ujęciu jedno, czy dwustronnym.
Odpowiedź: Podany metraż okien do jest w ujęciu jednostronnym.
Pytanie 3.
Czy usługa obejmuje mycie żaluzji zewnętrznych? Jeżeli tak - jakiego metrażu to dotyczy?
Odpowiedź: Urząd nie posiada żaluzji zewnętrznych więc usługa ich nie obejmuje.
Pytanie 4.
Prosimy o rewizję par. 4, pkt. 6 Umowy i wprowadzenie możliwości waloryzacji wartości kontraktu w przypadku
wprowadzenia zmian w wysokości podatku VAT.
Odpowiedź: Zapis §4 pkt. 6 Umowy dotyczy Oferentów, którzy w momencie składania ofert korzystają ze
zwolnienia z podatku VAT.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP modyfikuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W Załączniku nr 4 Wzór umowy § 7 Postanowienia końcowe, dodaje punkt, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku
VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów i usług, których ta zmiana będzie dotyczyć i stosowne
zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej brutto”.
Podpis
DYREKTOR
Biura Budżetowo-Administracyjnego
Angelika Kraśnicka-Gniewek
Warszawa, dnia 28.05.2019 r.
W dniu 27.05.2019 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zwracam się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnienia
kwestii dotyczącej gospodarowaniem odpadami a mianowicie:
a) Czy Zamawiający w myśl art. 3 ust 1 pkt. 19 oraz 32 ww. ustawy jest posiadaczem odpadów oraz wytwórcą odpadów
wytworzonych na obiektach oraz posesjach należących do niego w wyniku świadczenia usługi sprzątania?
b) Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów?
c) Czy do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie np. opróżnianie koszy, zbiór skoszonej trawy, itp. a
składowanie powstałych odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu?
d) Czy Zamawiający ma na obiekcie odpowiednio oznaczone kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający jest najemcą budynku, w którym mieści się siedziba Urzędu. Tym samym
obowiązek posiadania umowy z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów spoczywa na Wynajmującym. Do
obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie opróżnianie pojemników na odpady znajdujących się w
budynku i składowanie ich w wyznaczonym miejscu.
2. Jeśli Zamawiający w pytaniu nr 1ppkt a odpowiedział że jest wytwórcą odpadów prosimy o dodanie do umowy
punktu odnoszącego się do gospodarowania odpadami o następującej treści:
„Właściwa gospodarka odpadami, rozumiana jako wytwarzanie zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 i gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 16 i33 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 leży po stronie Zamawiającego.
Zamawiający jest wytwórcą odpadów, posiada wszelkie wymagane prawem umowy, deklaracje.
Wykonawca w ramach świadczonych usług nie organizuje gospodarki odpadami i nie jest posiadaczem odpadów”
Odpowiedź: Nie dotyczy
3. Czy Zamawiający przewiduje wyznaczyć czas na usunięcie ewentualnych drobnych uchybień powstałych podczas
bieżącej realizacji przedmiotu zamówienia i czy usunięte w wyznaczonym terminie usterki traktowane będą jako
niebyłe
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wyznaczania czasu na usunięcie drobnych uchybień muszą one
być usuwane na bieżąco w serwisie dziennym.
4. W odniesieniu do zapisu w par 2 ust 5 pkt. 3 proszę o jego modyfikację poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego
konieczności posiadania atestu PZH dla środków higienicznych.
Zgodnie z Ustawą o Kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42 poz.473) z późniejszymi zmianami mydła w
płynie i pasty do mycia rąk zaliczane są do kosmetyków. Od dnia 11 lipca 2013 r. zgłaszanie produktów kosmetycznych
odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada
2009 r., zastępującym dyrektywę 76/768/ EEC implementowaną przez Ustawę o kosmetykach. Rozporządzenie to
stanowi nową podstawową regulację w zakresie obrotu produktami kosmetycznymi. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 kosmetyki należy zgłosić do Europejskiego
Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) oraz przeprowadzić Ocenę Wpływu Kosmetyków na
Bezpieczeństwo zdrowia ludzi.
Do dnia 11 lipca 2013 Dyrektywa Kosmetyczna nr 76/768/ EEC określała system wprowadzania kosmetyków do
sprzedaży. Zgodnie z nią, aby wprowadzić nowy kosmetyk do sprzedaży producent zobowiązany był do:
-zgłoszenia tego zamiaru do Krajowego Rejestru Informowania o Kosmetykach (KSIoK),
-przygotowania i przechowywania pełnej dokumentacji o kosmetyku i surowcach użytych do jego produkcji.
Zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 Art. 14p5b,Art. 31p3,
Art. 37p8oraz Ustawy z 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych p 4.3e „preparaty kosmetyczne w stanie
gotowym przeznaczone dla użytkownika końcowego” nie muszą mieć sporządzonej karty charakterystyki.
Ponadto informujemy, iż od roku 2001 Państwowy Zakład Higieny(PZH) nie wydaje certyfikatów (atestów)
stanowiących dowód, że kosmetyk został wprowadzony oficjalnie do sprzedaży.
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP modyfikuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w Załączniku nr 4 Wzór umowy § 2 Warunki realizacji przedmiotu umowy ust. 5 pkt. 3 , który
otrzymuje brzmienie:
„Wykonywania usług, będących przedmiotem umowy za pomocą własnych środków czystości i środków
higienicznych. Stosowane środki higieniczne muszą być należytej jakości. Po podpisaniu umowy, a przed
rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu środki czystości i środki
higieniczne oraz worki do koszy na śmieci i niszczarek”.
5. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia usługi?
Odpowiedź: Planowany termin rozpoczęcia usługi to 01 lipca 2019 r.
6. Czy podany metraż okien został policzony jednostronnie czy dwustronnie?
Odpowiedź: Podany metraż okien został policzony jednostronnie
7. Jaki jest metraż pomieszczeń plombowanych?
Odpowiedź: Pokoje plombowane mają łączną powierzchnię 471,3 m2
8. Proszę o podanie liczby koszy na śmieci wraz z ich pojemnością.
Odpowiedź: Koszy na śmieci jest ok. 280 szt. o pojemności 20 l. oraz ok. 40 szt. o pojemności 60 l
9. Proszę o bardziej precyzyjne określenie wymogów technicznych jakie ma spełniać profesjonalny odkurzacz do
klawiatury.
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Odpowiedź: Odkurzacz do klawiatury nie musi spełniać specjalnych wymogów technicznych.
10. Jaka jest powierzchnia wykładzin przeznaczonych do prania.
Odpowiedź: Powierzchnia wykładzin do prania to ok. 3 700 m2
11. Czy zamawiający wymaga określonej wielkości etatu dla pracowników serwisu popołudniowego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisu popołudniowego byli zatrudnieni na umowę o
pracę na min. ½ etatu.
Podpis
DYREKTOR
Biura Budżetowo-Administracyjnego
Angelika Kraśnicka-Gniewek
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