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samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/17
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków czyszczących i polerujących.

Pytanie nr 1 (część nr 1, poz. 2)
„Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 2 dopuści środek o ph7 spełniający pozostałe zapisy
SIWZ?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści środek w proponowanym ph.
Pytanie nr 2 (część nr 2, poz. 6)
„Czy w pakiecie 2 poz. 6 zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w opakowaniu 1L , ze
stosownym przeliczeniem ilości?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści preparat w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 3 (część nr 2, poz. 9)
„Czy w pakiecie 2 poz. 9 zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w opakowaniu 10L ,
ze stosownym przeliczeniem ilości?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści produkt w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 4 (część nr 2, poz. 14)
„Czy w pakiecie 2 poz. 14 zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w opakowaniu 10L ,
ze stosownym przeliczeniem ilości?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści produkt w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości.
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Pytanie nr 5 (część nr 3, poz. 2)
„Czy w pakiecie 3 poz. 2 zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w wymiarze 60 x 70?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści produkt w proponowanym wymiarze.
Pytanie nr 6 (część nr 3, poz. 5)
„Czy w pakiecie 3 poz. 5 zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w wymiarze 7 x 15
cm?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści produktu w proponowanym wymiarze.
Pytanie nr 7 (część nr 5, poz. 1, 2, 3, 5)
„Czy w pakiecie 5 poz. 1,2,3,5, zamawiający dopuści produkt spełniający zapisy SIWZ w opakowaniu
10L, ze stosownym przeliczeniem ilości?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści produkt w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem ilości, pod
warunkiem kompatybilności z systemem rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczonym
do

dozowania

maksymalnie

czterech

środków

chemicznych

jednocześnie,

który

zgodnie

z modyfikacją zostanie przeniesiony z części nr 8 (poz. 8) do części nr 5 (poz. 12).
Pytanie nr 8 (wzór umowy)
„Par. 2 ust. 4. Prosimy o informację, czy dni dostawy jako kryterium oceny ofert mają być liczone jako
dni robocze czy kalendarzowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dni dostawy mają być liczone jako kalendarzowe.
Pytanie nr 9 (wzór umowy)
„Par. 3 ust. 2 i ust. 5. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w przeciągu 24 godzin" na zapis: "(...)
w przeciągu 48 godzin roboczych"?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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Pytanie nr 10 (wzór umowy)
„Par. 5 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) 5 % ceny wskazanej w par. 4 ust. 1." na zapis: "(...) 5 %
wartości brutto niezrealizowanej części umowy"?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 11 (wzór umowy)
„Par. 5 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 2 % ceny (...)" na zapis: "(...) w wysokości
0,5 % ceny (...)"?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 12 (wzór umowy)
„Prosimy o wykreślenie zapisu par. 5 ust. 3.?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 13 (część nr 8, poz. 7, 8)
„Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydzielenie z części nr 8 pozycji nr 7 i 8 oraz dołączenie ich do
pakietu nr 5. Takie rozwiązanie pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie oferty,
a Zamawiającemu na wybór korzystniejszej cenowo oferty. Jest to związane z faktem, że wykonawcy
zajmujący się sprzedażą chemii profesjonalnej mają w swojej ofercie szeroki wybór systemów
dozowania w bardzo korzystnych cenach.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SIWZ,
dostępna będzie na stronie Zamawiającego od dnia 27 czerwca 2017 r., od godziny 13:00.
Pytanie nr 14 (część nr 8, poz. 5, 7, 8)
„Zwracam się do zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie z pakietu 8 dozowników z pozycji 5,7,8
i utworzenie dla tych pozycji osobnego pakietu.
Uzasadnienie: w pozycjach 1,2,3,4,6 zamawiający żąda dostaw papierów higienicznych. Wyłączenie
dozowników z pakietu 8 umożliwi producentom papierowych wyrobów higienicznych złożenie oferty
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przetargowej. Udział w przetargu producentów papierowych wyrobów higienicznych może dać
zamawiającemu wymierne korzyści finansowe.
Utworzenie osobnego pakietu dla dozowników z pozycji 5,7,8 umożliwi producentom lub
dystrybutorom złożenie oferty przetargowej. Udział w przetargu producentów / dystrybutorów może
dać zamawiającemu wymierne korzyści finansowe. Udział producentów i dystrybutorów będzie
potwierdzeniem dla wykonawców, że zamawiający stosuje zasadę uczciwej konkurencji.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zamawiający wydzieli jedynie poz. 7 i 8
z części nr 8 do części nr 5.
Zmieniona treść załącznika nr 2 do SIWZ, dostępna będzie na stronie Zamawiającego od dnia 27
czerwca 2017 r., od godziny 13:00.
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