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Odpowiedzi na pytania skierowane do MPO Sp. z o.o. w Toruniu dotyczące przetargu na 

dostawę środków czystości – znak ŚCz/ZP-22/2012: 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej dokumentów niezbędnych do 

złożenia oferty przetargowej. Na stronie www.mpo.torun.pl zamieszczone zostały 

niekompletne dokumenty. Nie zamieszczone zostały formularze, na których powinna być 

sporządzona oferta. 

 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił błędy na stronie internetowej. 

 

2. pozycja 1. opisu przedmiotu zamówienia – mydło biobójcze do higienicznej i 

dezynfekcji rąk poj.700ml - czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności 

opakowania na pojemność 0,5L lub 1L – z odpowiednim przeliczeniem na wielkość 

zgodną z zapotrzebowaniem 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany pojemności. 

 

3. pozycja 4. opisu przedmiotu zamówienia – ręcznik papierowy 60mb, dwuwarstwowy, 

średnica 23 cm - ręcznik posiadający 60mb na roli to ręcznik o średnicy standardowej czyli 

14cm. Jakimi więc parametrami należy się kierować podczas doboru asortymentu. 

 

Odpowiedź: Ręcznik papierowy powinie posiadać średnicę standardową czyli 14 cm i 60 mb.  

 

4. Pozycja 5. - opisu przedmiotu zamówienia – papier toaletowy w roli - wymagany jest 

papier makulaturowy szary czy celulozowy 

 

Odpowiedź: wymagany jest papier szary. 

 

5. pozycja 14. -opisu przedmiotu zamówienia – płyn do podłóg uniwersalny poj.750ml – 

czy Zamawiający akceptuje zmianę pojemności opakowania na pojemność 1L – z 

przeliczeniem wielkości na ilość zgodną z zapotrzebowaniem 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zmiany pojemności. 

 

6. pozycja 17. -odświeżacz powietrza – aerosol poj.250ml – czy Zamawiający dopuszcza 

zmianę pojemności opakowania na pojemność 300ml – z przeliczeniem na wielkość zgodną z 
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zapotrzebowaniem 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemność 300 ml. 

 

7. pozycja 18. - odświeżacz powietrza – wkład poj.300ml – czy Zamawiający dopuszcza 

zamianę pojemności opakowania na pojemność 250ml – z przeliczeniem na wielkość zgodną 

z zapotrzebowaniem. 

 

Odpowiedź: Wkład elektryczny 250 ml. 

 

8. pozycja 19. - zawieszka zapachowa – prosimy o wskazanie przeznaczenia tego towaru 

(pomieszczenia sanitarne czy biurowe) 

 

Odpowiedź: Pomieszczenie sanitarne.  

 

9. pozycja 32. - stelaż zapinany na końcach trzy dziurki dł.140cm – wskazana długość 

stelaża to 140cm - prosimy o wyjaśnienie czy wskazany wymiar stelaża (140cm) jest 

prawidłowy i w opisie nie zaistniała omyłka ( wymiar asortymentu pozycji 33. - gdzie 

wymagana długość wkładu do mopa to 40cm –sugeruje długość stelaża także o wymiarze 

40cm) 

 

Odpowiedź: Stelaż 40 cm. 

 

10. wyjaśnienie pozycji 1. opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego mydła biobójczego 

do higienicznej dezynfekcji rąk poj. 700 ml – przedmiotem zamówienia jest mydło 

biobójcze czy płyn dezynfekcyjny do rąk. 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest mydło biobójcze. 

 

11. Zamawiający w SIWZ wymaga stosowania środków posiadających atest PZH. W 

związku z tym, że z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność 

uzyskiwania atestów PZH, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania atestu PZH na 

oferowane produkty. Obowiązek ten wygasł dnia 31.12.2002r na mocy przepisów art. 66 

Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. odwołującej rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928. o dozorze nad artykułami żywności 

przedmiotu i przedmiotami użytku. Obecnie dostęp do rynku środków czystości reguluje 
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ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która wraz z 

rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia w 2006r, w sprawie RICH nie 

wspomina, aby taki dokument był konieczny dla produktu chemicznego występującego 

na rynku UE.  Z związku powyższym większość  producentów nie posiada atestów PZH , 

ponieważ uzyskanie ich wiąże sie  z dodatkowymi kosztami. 

 Odpowiedź: Zamawiający zgadza się z obowiązującymi z wymogami ustawowymi i 

prawnymi.  

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności opakowań niektórych środków 

zawartych w SIWZ (z przeliczeniem na ilość zgodną z zapotrzebowaniem). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian pojemności opakowań środków zawartych w 

SIWZ.  

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej oraz zastosowanie 

zamiennika w przypadku wycofania przez producenta artykułu proponowanego w 

formularzu cenowym oferty przetargowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny jednostkowej.  

 

14. Poz. Nr 18 – odświeżacz powietrza – wkład poj. 300 ml. Proszę o wyjaśnienie 

(podanie nazwy) do jakiego odświeżacza powietrza ma być ten wkład. 

 

Odpowiedź: Wkład elektryczny pojemność 250 ml.   

 

15. Poz. Nr 3 mydło toaletowe kostka 12g: Czy Zamawiający dopuści mydło toaletowe w 

kostce 15 g. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany gramatury mydła.  

 

16. Pozycja 1Czy Zamawiający dopuści mydło biobójcze wykazujące działanie 

grzybobójcze i wirusobójcze ale o innym składzie chemicznym? 

 

Odpowiedź: tak 

17. Pozycja 2-15, 17-21, 37-39  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania atestów 

PZH w tych pozycjach, gdyż zgodnie z ustawą o systemie zgodności (Dz.U. Nr 166 
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poz. Nr 1360 z 2002r. Z poz. zm.) od 01.01.2003r. Nie ma obowiązku uzyskania 

atestów i opinii dla wyrobów chemii gospodarczej wystawionych przez Państwowy 

Zakład Higieny. Z woli ustawodawcy opinia PZH nie jest obligatoryjna dla wyrobów 

chemii gospodarczej, czy preparatów chemicznych, zaś wyniki badań PZH nie są 

wiążące dla żadnych urzędów i placówek.   

Odpowiedź: tak 

18. Pozycja 1-3, 38-40 oraz pozycje od 7-21Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w 

formularzu cenowym dla kosmetyków z pozycji 1-3, 38-40, zapis dotyczący 

konieczności dostarczenia wypisu z Krajowego Systemu Informowania o 

Kosmetykach, a dla pozycji 7-21 zapis dotyczący konieczności dostarczenia kart 

charakterystyki, ponieważ, dokumentami obowiązującymi dla produktów 

niebezpiecznych chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

03 lipca 2002r., w sprawie karty charakterystyki i substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego są karty charakterystyki (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z późn. 

zm.)Dla kosmetyków obowiązuje wypis z Krajowego Systemu Informowania o 

Kosmetykach wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami artykułu 8 Ustawy z 

dnia 30 marca 2001r. (Dz. U. Z 2001r. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.)Dla produktów 

biobójczych obowiązuje decyzja Ministra Zdrowia na wprowadzenie do obrotu 

produktu biobójczego zgodnie z Ustawą o produktach biobójczych z dnia 13 września 

2002r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 175 poz. 1433) jest to tzw. pozwolenie Ministra Zdrowia 

na obrót środkiem biobójczym. 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się z obowiązującymi z wymogami ustawowymi i 

prawnymi.  

19. Pozycja 13 Prosimy o wyjaśnienie jakie jest przeznaczenie Żelu do usuwania osadów i 

jakiego rodzaju są to osady. 

Odpowiedź: żel do usuwania kamienia i rdzy w pomieszczeniach sanitarnych 

20. Pozycja 16 Płyn bakteriobójczy do czyszczenia – prosimy o wyjaśnienie o jakie 

powierzchnie czyszczące chodzi. 

Odpowiedź: płyn do pomieszczeń sanitarnych (kafle ceramiczne i podłogi ceramiczne). 

21. Pozycja 19 Do czego ma służyć zawieszka zapachowa i jaka ma być gramatura. 

Odpowiedź: zawieszka do pomieszczeń sanitarnych.  

22. Pozycja 30 Prosimy o szczegółowy opis tej pozycji. Czy chodzi o wiadro 

dwukomorowe z prasa wyciskającą na kółkach czy jedno wiadro podzielone również z 

prasą czy bez i czy ono ma być na kółkach. 

Odpowiedź: wiadro dwukomorowe z prasą wyciskającą bez kółek. 
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23. Pozycja 31Kij chromowany dostępny jest jako jedno częściowy o długości 130cm. 

Czy jest konieczność dostarczania kija teleskopowego aby łączna długość wynosiła 

140cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kij w przedziale 130 – 140 cm pasujący do wiadra 

Squizzy.  

 

24. Pozycja 31, 32, 33  Czy artykuły z tych pozycji stanowią komplet tzw. mop płaski i 

czy może być on w tym przypadku kieszeniowy (nakładka ma dwie kieszenie a stelaż 

jest łamany) o wymiarach 11x40cm który jest mopem płaskim najbardziej 

popularnym. 

Odpowiedź: Mop nie może być kieszeniowy jego długość powinna wynosić 40 cm i 

powinien pasować do wiadra Squizzy.  

 

25. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej oraz zastosowanie 

zamiennika w przypadku wycofania przez producenta artykułu proponowanego w 

formularzu cenowym oferty przetargowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych ani zastosowania 

zamiennika.  

 

26. „Zamawiający w Rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” w pozycjach: 

2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;17;18;19;20;21;37;38;39;40 wymaga, aby środki 

chemiczne posiadały wymagane atesty i certyfikaty PZH oraz karty charakterystyki. 

Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003 r. ustała prawnie obowiązująca 

konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z 

wymogu posiadania przez środki chemiczne atestów PZH. Podstawą jest ustawa z 

30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. 

Dz. U. nr 204 poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 

dnia22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów 

użytku w PZH. Prosimy zatem o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki 

chemiczne atestów PZH.   

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem.  


