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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 3, poz. 11, 12)
„Czy do kalkulacji należy przyjąć kije drewniane czy plastikowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wyłącznie kije drewniane.
Pytanie nr 2 (część nr 3, poz. 13)
„Czy szczotka do WC ma posiadać dodatkową małą szczoteczkę, tzw. pętelkę do czyszczenia
obrzeży wewnątrz muszli?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szczotkę do WC z dodatkową małą szczoteczką, jednak nie jest to warunek
konieczny do spełnienia.
Pytanie nr 3 (część nr 3, poz. 16 i 18)
„Proszę podać sposób mocowania nakładki. Czy chodzi o mop profesjonalny, czy tani, tzw.
„marketowy”?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga kieszeniowego sposobu mocowania nakładki.
Pytanie nr 4 (część nr 5, poz. 6-11)
„Część 5 zawiera chemiczne preparaty czyszczące. Preparaty chemiczne w sposób naturalny łączą
się z poz. 12, tj. systemem do ich stosowania, tworząc tematyczny pakiet. Podobnie jak w części 8
znajdują się art. higieniczne i naturalnie łączą się z dozownikiem do ręcznika.
Proszę o wydzielenie z pakietu padów, nakładek i dozowników łokciowych, tj. poz. 6-11?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.
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Pytanie nr 5 (część nr 8, poz. 3)
„Czy wymagają Państwo zaproponowania oryginalnych, najwyższej jakości ręczników wytwarzanych
przez tego samego producenta co dozowniki z poz. 5? Czy można zaproponować ręczniki od innych
producentów, traktując je jako produkt równoważny, ryzykując utratę gwarancji na dozowniki?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaproponowania oryginalnych lub równoważnych, najwyższej jakości ręczników
kompatybilnych i przeznaczonych do dozowników z poz. 5.
Pytanie nr 6 (część nr 8, poz. 5)
„Czy można zaproponować dozowniki na umowę użyczenia, na czas realizacji umowy, przy koszcie
5,00 zł netto za 1 szt.?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości
Pytanie nr 7 (część nr 8, poz. 6)
„Proszę o odpowiedź jakimi dozownikami na ręczniki opisanymi w poz. 6 Państwo dysponują? Opis
ręcznika nasuwa, że chodzi o dozowniki Tork Reflex. Czy wymagają Państwo zaproponowania
oryginalnych wkładów (zgodnych z opisem SIWZ)? Tak aby nie utracić gwarancji na dozowniki, aby
zagwarantować bezawaryjne ich użytkowanie i zapewnić wysokiej jakości ręczniki”
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje dozownikami Tork Reflex. W zakresie wkładów - ręczników/czyściwa
jednowarstwowego makulaturowego, Zamawiający wymaga zaproponowania oryginalnych lub
równoważnych.
Pytanie nr 8 (część nr 3, poz. 2)
„Prosimy o przesłanie poglądowego zdjęcia ścierki bądź doprecyzowanie opisu przedmiotu
zamówienia. O ile na rynku występują ścierki bawełniane 100% bawełna kolor biały (przeszywane),
tak w kolorze żółtym 100% bawełny, z posiadanej przez nas wiedzy takie ścierki nie występują.
Poniżej przesyłamy zdjęcie poglądowe, czy o taką ścierkę chodzi?”
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Odpowiedź:
Ścierki podłogowe w kolorze żółtym istotnie nie występując w wymaganym przez Zamawiającego
składzie, stąd Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez wyodrębnienie
ścierek w kolorze żółtym do osobnej pozycji. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SIWZ, dostępna
będzie na stronie Zamawiającego od dnia 29 czerwca 2017 r., od godziny 9:30.
Pytanie nr 9 (część nr 3, poz. 3)
„Co Zamawiający rozumie przez zapis: „Ścierka prochówka”? Proszę o podanie dokładniejszego opisu
(np. składu ścierki, parametrów, poglądowego zdjęcia)?”
Odpowiedź:
Zamawiający przez „ścierkę prochówkę” rozumie taką ścierkę, która składa się w 100% z wiskozy,
o wymiarze i kolorze wskazanym w opisie.
Pytanie nr 10 (część nr 3, poz. 5)
„Zamawiający w szczegółowym opisie produktu zawarł treść „Gąbka mała do naczyń… wymiar 20 cm
x 12 cm”. Czy nie nastąpiła omyłka w przedstawianiu wymiarów gąbki?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga gąbki do mycia naczyń o wymiarach 9 cm x 7 cm. Zamawiający dokona
modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ, a jego zmieniona treść dostępna będzie na stronie
Zamawiającego od dnia 29 czerwca 2017 r., od godziny 9:30.
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