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Znak sprawy WAF-ZLA.281.137.2022 

Dotyczy:  

Zapytanie oferenta w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na kompleksową 

usługę sprzątania pomieszczeń biura Rzecznika Finansowego.  

 

Działając na podst. przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie  

 art. 284 ust. 1 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021r., poz. 1129) mając na względzie zasadę jawności postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz informacji o działalności podmiotu publicznego, Rzecznik Finansowy udziela 

odpowiedzi jak następuje: 

  

Pytanie: 

Czy Zamawiający nie ma żadnych wymagań co do środków higienicznych (np. papier toaletowy, ręczniki 
papierowe), które ma dostarczać Wykonawca? Bez, chociaż minimalnych, wymogów w tym zakresie, 
większość ofert zostanie skalkulowana na najtańszym szarym papierze i ręcznikach wątpliwej jakości. Kwestia 
ta jest jednym z najważniejszych czynników cenotwórczych oferty gdyż różnica cenowa pomiędzy najtańszymi 
papierami i ręcznikami a tymi z wyższej półki (tzn. białymi, miękkimi, chłonnymi) to nawet parę złotych na 1 
rolce czy blindzie. Uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejsze pytanie gdyż dotyczy ono bezpośrednio Państwa 
komfortu użytkowania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w projektowanych zapisach umowy znajduje się zapis dotyczący jakości  m.in. 

środków higienicznych: 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, zgodnie z Formularzem Ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, oraz należycie, dokładnie i nowoczesnymi metodami, przy 

wykorzystaniu własnych środków czystości, konserwujących i zapachowych oraz innych środków 

higienicznych (m.in. mydła, ręczniki papierowe, papier toaletowy) bezpiecznych dla środowiska, o 

dobrej jakości, a także przy wykorzystaniu własnych sprawnie działających narzędzi i sprzętu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bhp oraz ochrony 

środowiska.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  



Str. 2 
 

Rzecznik Finansowy  biuro@rf.gov.pl  Tel. 22 333 73 26  
ul. Nowogrodzka 47a   www.rf.gov.pl  22 333 73 27  

00-695 Warszawa    facebook.com/Rzecznik Finansowy  fax. 22 333 73 29 

 

e. wykonywania usługi za pomocą środków czystości, konserwujących i zapachowych 

oraz innych środków higienicznych o dobrej jakości, dopuszczonych do użytkowania i 

obrotu na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednie do 

czyszczonych powierzchni i zainstalowanych pojemników oraz dozowników, muszą 

posiadać karty charakterystyki a także w zależności od ich przeznaczenia i sposobu 

użycia nie będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Na życzenie Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży kartę charakterystyki danego wyrobu; 

 
4. Wykonawca, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do ścisłej współpracy z 

Zamawiającym, w tym do uwzględniania jego uzasadnionych uwag i zaleceń zgłaszanych przez 

uprawnionych do nadzoru przedstawicieli Zamawiającego.  

 

Za środki dobrej jakości Zamawiający uważa np.  

a) papier toaletowy – big role, biały,(minimum 80% bieli), makulaturowy z domieszką celulozy, 

dwuwarstwowy; 

b) ręczniki papierowe - tzw. "zetki” minimum 2 –warstwowe, wykonane w 100% z celulozy, o niskim 

stopniu pylności, białe, miękkie; 

mydło w płynie – o właściwościach nawilżających i pielęgnacyjnych, pH w zakresie od 7 do 9;. 

 


