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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 

euro na dostawę wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 
do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty 
czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 
39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – 
pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i 
serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny 
do rąk i ciała. 

 

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2014   Nr ogłoszenia -  372792 - 2014 z dnia 13.11.2014  

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Dotyczy Grupa I p. 1, 3, 5, 7 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompek dozujących do każdego 
opakowania (kanistra) 5 lub 10L zaoferowanych preparatów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pompek dozujących do każdego opakowania. 
2. Dotyczy Grupa IV poz. 2 – Ręcznik papierowy makulaturowy, jednowarstwowy, biały, bezwonny, rolka około 

1kg prosimy o podanie minimalnej wagi ręcznika 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: Ręcznik papierowy makulaturowy, jednowarstwowy, biały, 
niepylący, bezwonny, rolka waga 0,8 kg tolerancja +/ -5%. 

3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy V  następujących pozycji do odrębnego pakietu:  
Mop kompletny do sprzątania zawierający kij aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm,  
- szerokości  10cm,  
- waga - 350g(+/-20g), 
- uchwyt magnesowy  wykonany  z  utwardzonego  tworzywa  sztucznego,  
-przeznaczony  do nakładek 40 cm, 
-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, umożliwiający prace na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na haczyku,  
 - długość  1400mm.    

Mop kompletny do sprzątania zawierający kij aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm,  
- szerokości  10cm,  
- waga - 350g(+/-20g), 
-przeznaczony  do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy system mocowania, nakładki mocowane poprzez  umieszczenie trapezowych 
zakładek w klipsowych  zapięciach stelaża, 
-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, umożliwiający prace na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na haczyku,  
 - długość  1400mm.    

Nakładka  do  mopa  kompatybilna  z uchwytem: 
- 2 kieszenie  do  mocowania  nakładki  
- wymiary wewnętrzne kieszeni:  
głębokość -65mm (+/- 10mm), 
szerokość -120mm (+/- 5mm), 
 - skład  bawełna min 100%  
 - odporność  na temperaturę  prania min 95°C, 
 - długość - 430 mm (+/-  10%) 
- szerokość  - 145mm (+/- 10mm) 
- waga 160g, 
-wewnątrz nakładki pętelki, na obrzeżach nakładki frędzle . 

Nakładka  do  mopa  kompatybilna  z uchwytem: 
- posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, 
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- skład  bawełna 100%  
 - odporność  na temperaturę  prania min 95°C, 
 - długość - 430 mm (+/-  10%) 
- szerokość  - 145mm (+/- 10mm) 
- waga 160g, 
-wewnątrz nakładki pętelki, na obrzeżach nakładki frędzle . 

 
Połączenie w jednej grupie aż 14 produktów w tym profesjonalnego sprzętu sprzątającego wraz z chemią gospodarczą typu zmiotki z 
szufelką, zmywaki, kuchenne, pojemniki do ręczników itp. znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie 
szerszemu gronu oferentom. Pragniemy podkreślić, iż firmy, producenci  zajmujący się sprzedażą sprzętu sprzątającego, nie 
posiadają w ofercie sprzętu gospodarczego, a firmy sprzedające sprzęt gospodarczy typu zmywaki, zmiotki nie posiadają w swojej 
ofercie sprzętu profesjonalnego. Wnosimy zatem o utworzenie Grupy V „a” na produkt powyżej oraz Grupy V „b” dla pozostałych 
produktów. Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości firm, a tym samym pozwoli to Zamawiającemu odnieść wymierne 
korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną. Wnosimy zatem jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
4. Prosimy o wyjaśnienie czy zaszła omyłka pisarska i Zamawiający w Grupie I poz. 11 ma na myśli płynny preparat do 

maszynowego mycia (bez dezynfekcji) naczyń odpornych na działanie alkaliów w tym pojemników z tworzyw sztucznych 
opakowanie jednostkowe poj. max 20 szt. Pragniemy podkreślić, że preparaty do maszynowego mycia naczyń mają działanie 
myjące, a nie dezynfekujące. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy I poz. 11 -13 do odrębnej grupy. Łączenie w Grupie I profesjonalnych środków 

czystości do powierzchni podłogowych oraz ponadpodłogowych  wraz z preparatami do gastronomii : maszynowym myciem i 
nabłyszczaniem znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Wnosimy 
zatem o utworzenie Grupy I „a” na produkt 1-10 oraz Grupy I „b” dla produktów 11-13. Umożliwi to przystąpienie do przetargu 
większej ilości firm, a tym samym pozwoli to Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą 
konkurencyjnością ofert i niższą ceną. Wnosimy zatem jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli 
6. Grupa V poz. 2(4) – czy Zamawiają cy dopuści system mocowania za pomocą prostokątnych, anie trapezowych zakładek? 

Jednocześnie informujemy, że nie ma to wpływu na funkcjonalność mopa. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
7. Grupa V poz. 3 i 4 – czy Zamawiający dopuści gramaturę mopa pomiędzy 140-160g? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Grupa V poz. 12(14) – co Zamawiający ma na myśli dozownik równoważny typu Dermados. Jakie cechy tego dozownika poza 

pojemnością 0,5l i systemem łokciowym mają być uwzględnione pod pojęciem ,,równoważny’’ – prosimy o ustosunkowanie się 
do poniższych opisów: dozownik przeznaczony do dozowania płynów Ecolab o poj 0,5l; posiadający możliwość dozowania od 
0,5-1,5ml; dozownik na płyn dolewany. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza: dozownik na płyn dolewany. 
9. Grupa II poz. 5 – Zwracam się do państwa z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli mydło 5l w ilości 400 

opakowań, czy mydło w opakowaniu max 5L w ilości 400L? 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli ,,mydło 5l w ilości 400 opakowań” lub ,,mydło w opakowaniu max 5L w ilości 2000L”. 
10. ZADANIE 7, pozycja 1 Kubek j. u. do zimnych napojów o poj. 0,5l sztuk 1000. Czy dopuścicie Państwo produkt: Kubek j.u. do 

zimnych napojów o poj. 0,5l sztuk 1050 z uwagi na jednostkę opakowania a 75szt.  
Odpowiedź: Podana ilość 1000szt jest ilością przybliżoną służy tylko do dokonania kalkulacji, Zamawiający nie określił 
wielkości opakowania jednostkowego. W pozycjach od 1 do 8 dopuszcza się podanie cen jednostkowych za opakowanie 
a’100szt.  
11. ZADANIE 7 pozycja 12  Proszę o potwierdzenie grubości folii 120my (0,12) użytej do wykonania worków PE 60x90, oraz 

informację czy przedmiot zamówienia służy do pakowania próżniowego czy standardowego? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza grubość folii 0,12mm, pakowanie standardowe. 
 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
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