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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU

dot.

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości
na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie.”

Zgodnie z ust. 1 i ust. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, przekazuje
treść zapytania dot. przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią w następującym zakresie:
Pytanie 1.
Zamawiający w SIWZ umieścił zapis: „wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wystawionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. (Dz. U. Nr 215 , poz. 2164 z późn. zm.) na środki stosowane przy
świadczeniu usług sprzątania;”. W związku z tym, że przywołane Rozporządzanie zostało uchylone,
prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie obowiązującego dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, stanowiącego podstawę
opracowania karty charakterystyki.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wprowadził zmianę w uwagach rozdziału II, pkt 2, ppkt 2.3 SIWZ o
następującą treść:
„wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych wystawionych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006”.
Pytanie 2.
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane
posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta
dozowników.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dozowniki na mydło w płynie są uzupełniane mydłem dolewanym.
W związku ze złożonymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiającego dotyczącą treści SIWZ,
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie, jak w udzielonych odpowiedziach.
Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo umieszczono, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
na stronie internetowej Zamawiającego – www.plywalnia.wolsztyn.pl.

