
Poznań, dnia 7.10.2019 roku 

 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

 

 

SAT/271/22/2019 

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach. 
 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, dnia 7 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 
 
Zamawiający wymaga, aby środki czystości posiadały opinię PZH lub równoważną. 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 jako równoważne w miejsca opinii 

PZH? 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu, zgodnie z którym na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić środki czystości używane przy realizacji przedmiotu umowy oraz dokumenty 

potwierdzające posiadanie przez nie pozytywnej oceny/opinii PZH lub równoważną. 

 

Pytanie nr 2: 
 

Czy można prosić o informacje z otwarcia ofert z poprzedniego roku na Usługę utrzymania czystości w 

pomieszczeniach w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu ? 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, iż informacja, o której mowa znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem: http://www.zoo.poznan.pl/images/zamowienia-2018/06-11-2018/i-06-11-2018.pdf  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ w następującym zakresie: 



 

§ 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zapewni odpowiednie środki czystości i środki higieniczne oraz sprzęt służące do utrzymania czystości w 
ilości pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia na poziomie standardowej jakości 
charakterystycznej dla tego typu usług. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany środków 
czystości oraz sprzętu używanych do realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nie jest 
uzyskiwany oczekiwany przez Zamawiającego efekt. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić środki czystości używane przy realizacji przedmiotu umowy oraz 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez te środki wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w następującym zakresie: 
 
- Punkt 7 OPZ o brzmieniu „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić środki 
czystości używane przy realizacji przedmiotu umowy oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez 
nie  pozytywnej oceny/opinii PZH lub równoważną.” zostaje wykreślony. 
 
- Zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy punkt 8 OPZ o brzmieniu „Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o pracowniku (koordynatorze) 
sprawującym w jego imieniu nadzór nad wykonywaną usługą.” zamienia się na punkt 7. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w 
następującym zakresie: 
 

Punkt 13.10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach, NIE OTWIERAĆ przed dniem 
11.10.2019 roku, godz. 09:15”. 

 
Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 roku, do godz. 09:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 roku, o godz. 09:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601. 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a PZP informuje, iż dokona stosownych zmian w 
treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 


