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O F E R E N C I

(wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  sprzątanie pomieszczeń Lubelskiego OW NFZ opublikowanego w BZP z dnia 
27.02.2020 r. pod numerem 517111-N-2020. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.  
Zamawiający wymaga, aby środki czystości, środki higieniczne 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 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 
certyfikat CE, 
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót 
produktami biobójczymi 
d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego 
e) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów 
Kosmetycznych) 
f) dla środków higienicznych (typu papier toaletowy , ręczniki papierowe, worki), 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? 

Odpowiedź 1:
TAK, Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione dokumenty. W specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawarte są ogólne zapisy dotyczące wymaganych świadectw, atestów itp.:
„Środki czystości i urządzenia używanie w trakcie realizacji umowy muszą posiadać atesty 



i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska i być 
dostarczane według bieżących potrzeb w celu zapewnienia należytego wykonania umowy”. 

Pytanie 2
Zamawiający wymaga, aby środki posiadały właściwości odtłuszczająco-myjące. Prosimy o 
potwierdzenie, że nie wszystkie środki mają posiadać właściwości odtłuszczająco-myjące, a jedynie 
te, dla których jest to wymagane, z racji ich przeznaczenia? 

Odpowiedź 2:
Właściwości odtłuszczająco-myjące mają posiadać środki dla których jest to wymagane, z racji ich 
przeznaczenia.

Pytanie 3
Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje 
Zamawiający?

Odpowiedź 3:
Dobór rodzaju odświeżaczy Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. Informacje 
szczegółowe powinny zostać zawarte w  planie higieny dla każdej lokalizacji, do sporządzenia  
którego jest zobowiązany wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy. 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej                                                                        

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
    Joanna Klimkowska
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