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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r.

BAF-WZPL.251.146.2017.2.MG

WYJAŚNIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje pytania i wyjaśnienia dotyczące 
zapisów Zapytania Ofertowego, wniesione do dnia 27.03.2017 r.

Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby środki czystości posiadały atest PZH, natomiast z dniem 
01.01.2003 nie ma prawnie obowiązującej konieczności uzyskiwania takowych atestów PZH. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną 
procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. W związku z tym – prosimy o wykreślenie 
z dokumentacji tego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2:
W jakich godzinach może być świadczona usługa?
Odpowiedź:
Usługa ma być świadczona w godzinach 8:15-16:15.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że okna w lokalizacjach Wrocław i Kraków mają być myte tylko 
od strony wewnętrznej?
Odpowiedź:
Okna w obu lokalizacjach mają być myte tylko od wewnętrznej strony.

Pytanie nr 4:
Prosimy o informację, czy okna myte w lokalizacjach Wrocław i Kraków wymagają użycia 
technik specjalistycznych (czy dostępne są z poziomu podłogi)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że okna w obu siedzibach dostępne są z poziomu podłogi.  
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Pytanie nr 5:
Jaki jest metraż przeznaczony do prania wykładzin w lokalizacjach Wrocław i Kraków?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnia do prania we Wrocławiu wynosi 117,5 m2. 
Powierzchnia wykładzinowa w Krakowie wynosi 160 m2.

Pytanie nr 6:
Dla ilu osób w lokalizacjach Wrocław i Kraków należy przewidzieć materiały higieniczne?
Odpowiedź:
W obu lokalizacjach pracuje po max. 14 osób i dla takiej ilości osób należy przewidzieć 
materiały higieniczne.

Pytanie nr 7:
Czy możemy prosić o załączenie do dokumentacji Wzoru Umowy do tego postępowania?
Odpowiedź:
Przykładowy wzór umowy został dołączony do sprawy i znajduje się w jej załącznikach. 

Z poważaniem

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO
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