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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „sukcesywne
dostawy środków chemii gospodarczej do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
przy ulicy Wernyhory 5”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania,
które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.03.2014r. wraz z wyjaśnieniami dotyczące:

 
Pytanie 1:

dotyczy pozycji nr 8 - odświeżacz w żelu.

Na rynku nie  występują  odświeżacze  powietrza  w żelu  o pojemności  250 ml.  Odświeżacze  powietrza  w żelu
produkowane są w opakowaniach 150g. W związku z powyższym proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia
lub wskazanie produktu (przykładową nazwę handlową), który posiada opakowanie 250 ml.

Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  treści  SIWZ  poprzez  zmianę  zapisu  w  pozycji  8  w  opisie  przedmiotu
zamówienia:
jest : „usuwa niemiłe zapachy w toaletach, opakowanie 250 ml”
ma być: „usuwa niemiłe zapachy w toaletach, opakowanie 150 g”

Pytanie 2:

dotyczy pozycji nr 8 - odświeżacz w żelu.

Czy  nie  ma  błędu  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  poz.8  części  nr  1  formularza  kalkulacji  cenowej?
Standardową wielkością tego typu produktów jest 150ml(g) i nawet renomowani producenci nie mają w ofercie
odświeżacza w żelu w opakowaniu 250ml? 

Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  treści  SIWZ  poprzez  zmianę  zapisu  w  pozycji  8  w  opisie  przedmiotu
zamówienia:
jest : „usuwa niemiłe zapachy w toaletach, opakowanie 250 ml”
ma być: „usuwa niemiłe zapachy w toaletach, opakowanie 150 g”

Części 2- Papier toaletowy i ręczniki papierowe – załącznik nr 6.2  

Pytanie 3:

dotyczy pozycji nr 1– papier toaletowy mały

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w poz.1części nr 2 formularza kalkulacji  cenowej, produkt
spełniający wszystkie parametry podane przez Zamawiającego ale pakowany po 8 rolek w opakowaniu? Jeśli
nie to prosimy o podanie uzasadnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający odpowiedział na to pytanie i dokonał zmiany w treści SIWZ. 

Pytanie 4:

dotyczy pozycji nr 1 – papier toaletowy mały

W związku ze zmianami dokonanymi w opisie przedmiotu zamówienia poz.1 części nr 2 formularza kalkulacji
cenowej, wnosimy o dopuszczenie papieru o szerokości wstęgi 94mm, czyli 9,4 cm ze względu na technologie
produkcji i parametry techniczne użytych surowców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów.



Pytanie 5:

dotyczy pozycji nr 1 – papier toaletowy mały

Zamawiający nie  określił  rodzaju  surowca z  którego  ma być  wykonany produkt  (surowiec  to  najważniejszy
czynnik wpływający na cenę wyrobu).  Proszę o określenie,  czy papier  toaletowy w rolce ma być wykonany
z makulatury, czy z celulozy.

Odpowiedź:
Papier  toaletowy ma być  wykonany z  makulatury.  Zamawiający dokonuje zmiany w treści  SIWZ  w opisie
przedmiotu zamówienia:

jest : „trzywarstwowy, biały,  Długość rolki: 20-23 m, 10rolek w opakowaniu.”

ma być:  „trzywarstwowy, biały, wykonany z makulatury, długość rolki: 20-23 m, szerokość rolki: 9,5-10cm
w opakowaniu max. 10 rolek”

Pytanie 6:

dotyczy pozycji nr 3 – ręcznik papierowy

Czy zamawiający dopuści ręcznik papierowy w kolorze szarym? - jeżeli nie, to dlaczego. Pozostałe parametry
produktu zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  treści  SIWZ  poprzez  zmianę  zapisu  w  pozycji  1  w  opisie  przedmiotu
zamówienia:

jest :„do podajników papieru, pojedynczy, gofrowany, składany ZZ w kolorze zielonym, makulaturowy, wymiar
ok. 25x23cm (+/-10%), ilość listków w pakiecie 200, ilość pakietów w kartonie 20.”

ma  być: „do  podajników  papieru,  pojedynczy,  gofrowany,  składany  ZZ,  makulaturowy,  gramatura:
35-40g/m2,wymiar ok. 25x23cm (+/-10%), ilość listków w pakiecie 200, ilość pakietów w kartonie 20.”

W związku  z  powyższą  odpowiedzią  Zamawiający  w załączeniu  zamieszcza  zmodyfikowane  wzóry
formularzy kalkulacji cenowej dot. części I i II zamówienia stanowiący załącznik nr 6.2 do siwz.

            

 Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 25.03.2014r. do godz. 11:30.

          

wyk. w 1 egz.


