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Sokółka dn. 04.12.2012r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000
euro na dostawę wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do
SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2012 Nr ogłoszenia – 483264 – 2012 z dnia 30.11.2012r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Dotyczy Grupy VI poz. 14, 15, 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydrębnienie z pakietu nr 6 pozycji nr
14, 15, 16 w osobny pakiet? Wyrażenie zgody przez Zamawiającego spowoduje większą konkurencyjność i
pozwoli wyłonić dostawće oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu
bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Dotyczy Grupy VI poz. 14: Czy dozownik o poj.min. 0,5L ma być na mydło nalewane czy wkłady lub butelki.
Odpowiedź: Zamawiający w Grupie III poz. 5 wymaga mydła w płynie i dozowniki z Grupy VI poz. 14 mają być
do mydła w płynie.
3. Dotyczy Grupy VI : zwracamy się do prośbą o wydzielenie z Grupy VI sprzętu sprzątającego typu mopy i
nkładki (tj. pozycje 1-4) i utworzenie oddzielnego pakietu na te pozycje co pozwoli złożyć oferty większemu
gronu oferentom, a tym samym zaproponować Państwu konkurencyjne ceny. Pragniemy podkreślić, iz
łączenie pakietu chemii gospodarczej typu koszy, dozowników, zmiotek, zmywaków ze sprzętem sprzątającym
typu nakladki i mopy znacznie ogranicza konkurencję, a tym samym nie pozwala większemu gronu oferentom
na przystąpienie do postępowania (istnieje niewiele firm na rynku, które posiadają w swojej ofercie tak szeroki
asortyment). Proponujemy utworzenie Grupy VI „A” na pozcyje 1-4 oraz Grupy VI „B” na pozostałe pozycje.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dotyczy Grupy IV pozycja 2 ręcznik makulatorowy rolka około 1 kg – proszę o podanie minimalnej wagi.
Odpowiedź:Odpowiedź: Patrz MODYFIKACJA SIWZ.
5. Zwracamy się z zapytaniem odnośnie §28 Dodatki 5) wzór wykazu wykonanych dostaw – nie załączono
powyższego wzoru w SIWZ, czy powyższy wykaz należy załączyć wraz z specyfikacją?
Odpowiedź: Zapis §28 Dodatki 5) wzór wykazu wykonanych dostaw w wyniku omylki pisarskie Zamawiającego
został wpisany do SIWZ. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Wykonawcy wykazu wykonanych
dostaw.
6. Czy w Grupie III poz. 7 Zamawiający wymaga płynu typu Cillit Bang Kamień i Rdza czy Cillit Bang do
usuwania tłuszczu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza środek usuwający kamień i rdzę.
7. Czy w Grupie III poz. 9 Zamawiający dopuści preparat do uzdatniania rur w żelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Ile dozowników i do ilu zmywarek wymaga Zamawiający w Grupie II?
Odpowiedź: Zamawiający posiada jedną zmywarkę tunelową typ TE.Y.5/21. Zamawiający nie jest w stanie
przewidzieć rozwiązania technologicznego, które zaproponują Wykonawcy (czy dwa preparaty=jeden
dozownik, czy dwa preparaty=dwa dozowniki) wobec czego Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia i
zamontowania urządzenia mechaniczno-hydraulicznego dozującego wodę i środek, na czas trwania umowy, a
sposób rozwiązania technologicznego bedzie zależny od Wykonawcy i zaproponowanych przez niego
preparatów w Grupie II.
9. Jakiego typu zmywarki posiada Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający posiada jedną zmywarkę tunelową typ TE.Y.5/21 (Dodatek nr 2 asortymentowocenowy – opis nad tabelą Grupy II).
10. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w Grupie I dozowników do poz. 1 i 3? Pozycje 2 i 4 stanowią puste
opakowania.
Odpowiedź: Patrz MODYFIKACJA SIWZ.
11. Ile dozowników wymaga Zamawiający w Grupie I? Nadmieniam, iż często występujące na rynku dozowniki
dozują po 4 koncentraty. Proszę zatem podać ilość dozowników dozujących 4 koncentraty i ilość dozowników
dozujących 1 koncentrat.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć rozwiązania technologicznego, które zaproponują

Wykonawcy (czy 4 koncentraty=jeden dozownik, czy 4 koncentraty=4 dozowniki) wobec czego Zamawiający
wymaga jedynie dostarczenia i zamontowania urządzenia mechaniczno-hydraulicznego dozującego wodę i
środek (bedzie/będą zamontowane w jednym pomieszczeniu), na czas trwania umowy, a sposób rozwiązania
technologicznego bedzie zależny od Wykonawcy i zaproponowanych przez niego środków w Grupie I.

MODYFIKACJA SIWZ
W związku z mało precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia dla Grupy I i Grupy IV Zamawiający działając
na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informuje, iż dokonuje modyfikacji n/w zapis:
Grupa I stan istniejący:
Oferent którego oferta zostanie wybrana dostarczy urządzenie mechaniczno-hydrauliczne dozujące wodę i
środek, na czas trwania umowy dotyczy poz.1, 2, 3 i 4.
Grupa I stan po modyfikacji:
Oferent którego oferta zostanie wybrana dostarczy urządzenie mechaniczno-hydrauliczne dozujące wodę i
środek, na czas trwania umowy dotyczy poz.1, 3, 5 i 7.
Grupa IV poz. 2 stan istniejący:
Ręcznik papierowy makulatorowy, jednowarstwowy, biały, niepylący, bezwonny, rolka około 1kg.
Grupa IV poz. 2 stan po modyfikacji:
Ręcznik papierowy makulatorowy, jednowarstwowy, biały, niepylący, bezwonny, rolka min 0,75kg.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian 10.12.2012r godz. 10:00
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