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Dotyczy postępowania:
Nazwa

Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie
czystości na przylegającym do budynku terenie zewnętrznym

Znak sprawy
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Zamawiający

Narodowe Centrum Nauki

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść
Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w odpowiedzi na złożone przez Wykonawców
pytania, a także na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp przekazuje informację na temat zmian
SWZ:
Pytanie nr 1
Prosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia maksymalnej ilości 6 stron „Koncepcji
wykonywania usług”. Takie ograniczenie powoduje, że Wykonawca nie ma możliwości odnieść
się w należyty sposób do wszystkich wymaganych w koncepcji punktów, jak za pomocą
infografiki. Nie jest możliwym w tak ograniczonym zakresie stron przedstawić Państwu wszystkie
wymagane informacje, a są to elementy stanowiące kryterium oceny ofert.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rezygnację z wymagań SWZ określających
maksymalną dopuszczalną objętość Koncepcji wykonania usług. Zamawiający dokonuje jednak
zmiany treści SWZ na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zwiększenie maksymalnej
dopuszczalnej liczby stron do 10.
Zmiana 1
Miejsce

Załącznik nr 11 do SWZ – Sposób opracowania i oceny Koncepcji wykonania
usług, Rozdział I, ust. 1

Było

Koncepcja wykonania usług (dalej: Koncepcja) powinna opisywać (na
minimalnie trzech a maksymalnie sześciu stronach, czcionka 10 pkt, interlinia
1,15 pkt) (…)

Zmienia się na

Koncepcja wykonania usług (dalej: Koncepcja) powinna opisywać (na
minimalnie trzech a maksymalnie dziesięciu stronach, czcionka 10 pkt, interlinia
1,15 pkt) (…)

Pytanie nr 2
Prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się aby Wykonawca ograniczał ilość
zatrudnionego personelu, jeśli zgodnie z Załącznikiem 15 do SIWZ – Projekt umowy – par. 15
ust. 2 – wystąpią okoliczności skutkujące ograniczeniem funkcjonowania budynku.
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Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w §15 ust. 2 pkt 1
Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający wyraża
zgodę na ograniczenie liczby osób świadczących usługi, proporcjonalnie do zmniejszenia
zakresu świadczonych usług. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ na podstawie art. 286
ust. 1 ustawy Pzp w następującym zakresie:
Zmiana 2
Miejsce

Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, §15 ust. 2

Dodaje się

Pkt 10) zmniejszenia liczby osób wchodzących w skład Zespołu, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy na skutek zmniejszenia zakresu świadczonych
Usług, o którym mowa w pkt 1. Liczba osób wchodząca w skład Zespołu
może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3
Prosimy o informację do której godziny maksymalnie może pracować serwis popołudniowy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie precyzuje maksymalnego czasu wykonywania prac w ramach
serwisu popołudniowego, który zależy od sposobu organizacji pracy zespołu przez Wykonawcę.
Ponadto, Zamawiający informuje, że budynek podlega 24-godzinnej ochronie.
Pytanie nr 4
Zamawiający wymaga, aby środki czystości posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem
01.01.2003 r. 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
2002r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.
1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 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
cyrtyfikat CE,
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie na obrót
produktami biobójczymi
d) dla kosmetyków - zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów
Kosmetycznych)
e) dla artykułów higienicznych, 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 PZH?
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Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdz. VII pkt. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wymaga, aby usługi utrzymania czystości były
świadczone przy użyciu środków i materiałów, posiadających wymagane ustawą z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143) atesty
i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu na terytorium RP. Zamawiający tym samym
informuje, że będzie uznawał inne dokumenty równoważne, dopuszczające do stosowania dane
środki czystości na terytorium RP.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie skutkują koniecznością zapewnienia
Wykonawcom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający
nie przedłuża terminu na ich składanie.
Zaktualizowana SWZ wraz z załącznikami zostanie udostępniona na stronie prowadzonego
postępowania.
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia treści udzielonych powyżej wyjaśnień podczas
przygotowania ofert. Wprowadzone zmiany dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp
stanowią integralną część SWZ.
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