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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2018-11-14 i 2018-11-15 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, wyrobów chemii gospodarczej oraz pantofli
ochronnych ujętych w 9 zadaniach asortymentowych.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zestaw nr 1
Pytanie nr 1
w ogłoszeniu 647189-N-2018 z dnia 2018-11-13 (Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, wyrobów chemii
gospodarczej oraz pantofli ochronnych) w zadaniu nr 5:Pady do maszyn czyszczących jest mowa o padach do ultra szybkiego
polerowania (biało-pomarańczowych). Mam pytanie jakie posadzki mają być polerowane takimi padami i czy ich kolor
pomarańczowy jest wymogiem koniecznym?
Odpowiedź: Pady używane będą do tarkety i wykładziny, kolor nie jest wymagany.
Zestaw nr 2
Pytanie nr 1
zadanie 1 ;
pozycja 1,2 czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci badań / testów potwierdzającego parametr - antypoślizgowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 2
pozycja 1,2 jaką tolerancję plus lub minus przyjmuje Zamawiający wskazując na parametr pH ok. 7,5
Odpowiedź: 7,5
Pytanie nr 3
pozycja 3,4 jaką tolerancję plus lub minus przyjmuje Zamawiający wskazując na parametr pH ok.7,3
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
pozycja 5 jaką tolerancję plus lub minus przyjmuje Zamawiający wskazując na parametr pH ok.9,5,
Odpowiedź: 10
czy w wyżej wymienionych przypadkach Zamawiający może przyjąć ogólnie obowiązującą tolerancję pH plus lub minus 1, ze
względu na to , stężenie jonów ( H i OH ) zawartych w mieszaninie chemicznej, gdzie [ H +] to liczba jonów wodoru, [ OH -] to
liczba jonów wodorotlenkowych nie jest nigdy stałe i ulega zmianom ze względu na czynniki zewnętrzne / np. temperatura,
wilgotność / .
Pytanie nr 5
pozycja 6,7, czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym ze
względu takiego , że wskazał na parametr - antybakteryjny - zwalczający bakterie
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6
pozycja 10 czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym ze
względu takiego , że wskazał na parametr - dezynfekcyjny
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 7
zadanie 2 ;
pozycja 1 czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci badań / testów potwierdzającego parametr - antypoślizgowy
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8
pozycja 1,2,3,4, czy w wymienionych pozycjach Zamawiający może przyjąć ogólnie obowiązującą tolerancję pH plus lub minus
1, ze względu na to , stężenie jonów ( H i OH ) zawartych w mieszaninie chemicznej, gdzie [ H +] to liczba jonów wodoru, [ OH
-] to liczba jonów wodorotlenkowych nie jest nigdy stałe i ulega zmianom ze względu na czynniki zewnętrzne / np. temperatura,
wilgotność / .
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
pozycja 4 czy Zamawiający dopuszcza preparat nie wymagający neutralizacji ale o pH 10,5, parametrze bezpieczniejszym dla
delikatnych wykładzin elastycznych typu tarkett ( które użytkuje zamawiający ) oraz skutecznym do usuwania powłok z podłóg
kamiennych , działającym skutecznie w czasie do 10 minut .
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
pozycja 4 czy Zamawiający wiedział o tym opisując przedmiot zamówienia, że preparaty o pH większym od 12 kwalifikuje się
jako silnie zasadowe / wysoko alkaliczne
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 10
zadanie 3 ;
pozycja 2 czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci badań / testów potwierdzającego parametr - hipoalergiczne
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 11
pozycja 2 czy Zamawiający wymaga dokumentu w postaci pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym ze
względu takiego , że wskazał na parametr - antybakteryjny - zwalczający bakterie,
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 12
pozycja 3,4 czy Zamawiający może wskazać procentową zawartość aktywnych substancji myjących w płynie do mycia naczyń
aby spełniały wskazany parametr - skuteczne. Informuję, płyny zawierające mniej niż 5% aktywnych substancji myjących nie
będą skutecznie zmywać zabrudzeń organicznych, płyny zawierające 5 - 10 % aktywnych substancji myjących będą dobrze
zmywać zabrudzenia tłuszczowe, płyny zawierające więcej od 10 % aktywnych substancji myjących będą bardzo dobrze
zmywać zabrudzenia tłuszczowe,
Odpowiedź: Zamawiający nie określa.
Pytanie nr 13
zadanie 4 ;
Ścierka do powierzchni ponad podłogowych - ilośc 7000 sztuk, w związku z tym, ze Zamawiający wskazał na produkt
antybakteryjny zawierający chlorek srebra, ziemię okrzemkową, zadaję pytanie , czy Zamawiający może wskazać nazwę
handlową opisanego produktu.
Z naszej wiedzy wynika, że produkt o wskazanych stnadardach powinien posiadać badania niezależnego laboratorium
potwierdzającego parametr - antybakteryjny. Zapisy w ulotkach reklamujących produkt nie są dowodem potwierdzającym
parametr wskazany. Brak obiektywnych dowodów może wskazywać, ze Zamawiający żąda dostaw produktu o wirtualnych /
wymyślonych parametrach.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
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Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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