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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 

euro na dostawa 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 / 2018   Nr ogłoszenia -  654779-N-2018 z dnia 2018-11-29r.  

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

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w Grupie 1 poz. 1 , poz. 3 oraz poz. 7 (środki do codziennego mycia podłóg, 
powierzchni i sanitariatów) oraz w związku z wymogiem w powyższych pozycjach zaproponowania  
preparatów do „silnie/ bardzo zabrudzonych” powierzchni  - Zamawiający  wymaga aby zaproponowane 
preparaty posiadały atest PZH potwierdzający, że zaproponowane produkty nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia człowieka? Pragniemy podkreślić, że preparaty do silnie lub bardzo silnie zabrudzonych powierzchni 
mogą oddziaływać na personel i pacjentów w sposób drażniący przy zastosowaniu stężeń dla silnych lub 
bardzo silnych zabrudzeń. Stąd Zamawiający winien mieć pewność, że zaproponowane produkt w tych 
pozycjach o zadeklarowanym składzie , przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
człowieka. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie dla pozycji w Grupie 1 
poz. 1 ,poz. 3 oraz poz. 7 atestu PZH lub dokumentu wystawionego przez niezależną, uprawnioną jednostkę  
potwierdzającą, że oferowane środki o podanym składzie , przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia człowieka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w Grupie 1 poz. 11 Zamawiający dopuści płynny preparat do maszynowego mycia 

naczyń odpornych na działanie alkaliów w tym pojemników z tworzyw sztucznych opakowanie jednostkowe 
poj. max 20 l. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji. 
3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy 4 poz. 1 , poz. 2 oraz poz. 12   i utworzenie odrębnego Pakietu 

na te pozycje. Połączenie w jednym pakiecie aż 13 pozycji w tym sprzętu profesjonalnego (typu mopy, 
nakładki) wraz ze sprzętem gospodarczym ( typu zmywaki, kosze)  znacznie ogranicza konkurencję i nie 
pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom, którzy mogą zaproponować bardzo korzystne 
ceny producenckie, a którzy nie posiadają w swojej ofercie sprzętu gospodarczego. W trosce o ograniczenie 
kosztów zakupów przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą 
konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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