
Szczecin, dnia 19.03.2018 r.

ZZ-2380- 39/18

 informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i  nast. ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1579), zwanej dalej „uPzp”na „sukcesywne 
dostawy środków czystości oraz produktów do pielęgnacji na potrzeby wydziałów, jednostek Policji 
województwa zachodniopomorskiego oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie.”

  

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  uPzp Zamawiający przekazuje zapytania jednego z Wykonawców z dnia 

16.03.2018r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie   1   :  

Część I, pozycja numer  8. Produkt, który opisał Zamawiający (płyn EMSAL) posiada wartość pH na poziomie 

10,0 – czyli pH zasadowe. Wnoszę do Zamawiającego prośbę o zmianę w SIWZ, oraz dopuszczenie również 

produktów równoważnych o wartości pH 7-10, które również wykazują pH zasadowe

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o wartości pH- 7-10. 

Dotyczy to również poz.5 w częściach III i V.

Pytanie 2 :

Część I, pozycja numer 9. Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w tej pozycji, nie 

dając możliwości zaoferowania produktów równoważnych co prowadzi do tworzenia nieuczciwej konkurencji. 

Wnoszę o zmianę w SIWZ i dopuszczenie produktu o takim samym przeznaczeniu i jakości, ale w opakowaniu 

500ml z odpowiednim przeliczeniem sztuk w ofercie.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w opakowaniach min 500 ml z odpowiednim przeliczeniem sztuk 

w ofercie.

Dotyczy to również poz.6 w częściach III i V

Pytanie 3 

Część I, pozycja numer 11. Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w tej pozycji, nie 

dając możliwości zaoferowania produktów równoważnych co prowadzi do tworzenia nieuczciwej konkurencji. 

Wnoszę o zmianę w SIWZ i dopuszczenie produktu o takim samym przeznaczeniu i jakości, ale w opakowaniu 

500 - 600ml o wartości Ph: 2-3 opartego na kwasie cytrynowym lub amidosulfonowym.
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Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia na:

Płyn do czyszczenia łazienek, usuwający kamień, zabrudzenia oraz resztki mydła na bazie winogron.,  lub kwasu 

cytrynowego. Nie zawiera składników niebezpiecznych. PH:-2-5. Gęstość:1,024g/cm3, Butelka ze spryskiwaczem 

o poj. Min.500ml. 

Pytanie 4 

Część I, pozycja numer 12. Informuję, że opisany przez Zamawiającego produkt nie istnieje w opakowaniach 5l. 

Producent produkuje i oferuje opakowania 1l i 10l. W związku z powyższym wnoszę o zmianę SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ – produkt oferowany jest w 5l opakowaniach.

Pytanie nr 5  

Część  I,  pozycja  numer  13.  Informuję,  że  opisany  przez  Zamawiającego  produkt  nie  istnieje.  Żaden 

z odświeżaczy powietrza  BRAIT firmy Dramers  nie  posiada  w swoim składzie  99% naturalnych surowców. 

W związku z powyższym wnoszę o wykreślenie zwrotu „produkt w 99% składający się z naturalnych surowców”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał istniejący produkt - płyn do pielęgnacji mebli. 

Dotyczy to również poz. 7 w częściach III i V.

Pytanie nr 6   

Część II, pozycja numer 4. Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w tej pozycji, nie 

dając możliwości zaoferowania produktów równoważnych co prowadzi do tworzenia nieuczciwej konkurencji i 

wskazuje na jeden produkt na rynku, wkład mydła Tork. Wnoszę o zmianę w SIWZ i dopuszczenie produktu o 

takim samym przeznaczeniu, zastosowaniu i jakości,  oraz wymianę we wszystkich obiektach Zamawiającego, 

gdzie zawieszone są dozowniki Torka na dozowniki  firmy Merida – na koszt Wykonawcy.  Dozowniki firmy 

Merida wykonane są z równie wysokiej jakości materiału jak dozowniki firmy Tork, zamykane na klucz, pasują w 

otwory dozowników firmy Tork.  Wykonawca ofertując alternatywne (nie gorsze jakościowo mydło),  na swój 

koszt zainstaluje odpowiednią (wskazaną przez Zamawiającego) ilość dozowników. Wnoszę o zmianę SIWZ o 

możliwość  zaoferowania  wysokiej  jakości  mydła  w pianie  BALI  PLUS  (wkładu  z  jednorazową  pompką 

spieniającą),  o  pojemności  700g  i  wydajności:  2000  porcji  piany  z jednego  wkładu  +  wymiana  na  koszt 

Wykonawcy wszelkich  dozowników przystosowanych  na  mydło  w  pianie.  Przy  oferowaniu  wkładu  700g  o 

wydajności  2000  porcji  piany  odpowiednio  przeliczona  ilość  wkładów  do  wyceny.  Przykłady  jednostek 

budżetowych  z  miasta  Szczecin,  u  których obiekty posiadają  dozowniki  na  mydło  w pianie  BALI PLUS to 

między  innymi:  Budynek  Urzędu  Miasta,  wszystkie  budynki  Urzędu  Marszałkowskiego,  Izba  celna,  Izba 

Skarbowa,  Sąd  rejonowy,  Sąd  Apelacyjny,  wszystkie  Urzędy  Skarbowe,  Uniwersytet  Szczeciński,  Pomorski 
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Uniwersytet  Medyczny,  Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny  i  wszelkie  większe  placówki 

edukacyjne.  Tak duża sprzedaż i wyposażenie większości obiektów użyteczności publicznej podyktowana jest 

stosunkiem wysokiej jakości mydła Bali Plus do ceny. Wkłady mydła Tork są 3-4 krotnie droższe od wkładów 

mydła Bali Plus.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w opakowaniach o innej pojemności nie mniejszej niż 500 ml oraz 

wydajności  nie mniejszej niż w opisie zamawiającego w przeliczeniu na zmniejszone opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem sztuk w ofercie. 

Pytanie nr 7   

Część II, pozycja numer 5. Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w tej pozycji, nie 

dając możliwości zaoferowania produktów równoważnych co prowadzi do tworzenia nieuczciwej konkurencji i 

wskazuje na jeden produkt na rynku, wkład mydła Tork. Wnoszę o zmianę w SIWZ i dopuszczenie produktu o 

takim samym przeznaczeniu, zastosowaniu i jakości,  oraz wymianę we wszystkich obiektach Zamawiającego, 

gdzie zawieszone są dozowniki Torka na dozowniki  firmy Merida – na koszt Wykonawcy.  Dozowniki firmy 

Merida wykonane są z równie wysokiej jakości materiału jak dozowniki firmy Tork, zamykane na klucz, pasują w 

otwory dozowników firmy Tork.  Wykonawca ofertując alternatywne (nie gorsze jakościowo mydło),  na swój 

koszt  zainstaluje  odpowiednią  (wskazaną  przez  Zamawiającego)  ilość  dozowników.  Wnoszę  o  możliwość 

zaoferowania zamawiającemu mydła w płynie (wkładu z jednorazową pompką), wysokiej jakości mydła w płynie 

o pojemności 880ml i wydajności: 1000 porcji z jednego wkładu + wymiana na koszt Wykonawcy wszelkich 

dozowników przystosowanych  na  mydło w płynie.  Wkłady mydła  w płynie  Tork  są  2-3 krotnie  droższe  od 

wkładów mydła w płynie Merida.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w opakowaniach o innej pojemności nie mniejszej niż 500 ml oraz 

wydajności  nie mniejszej niż w opisie zamawiającego w przeliczeniu na zmniejszone opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem sztuk w ofercie. 

Pytanie 8   

Część VI, pozycja numer 3. Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia w tej pozycji, nie 

dając możliwości zaoferowania produktów równoważnych co prowadzi do tworzenia nieuczciwej konkurencji i 

wskazuje na jeden produkt na rynku, wkład mydła Tork. Wnoszę o zmianę w SIWZ i dopuszczenie produktu o 

takim samym przeznaczeniu, zastosowaniu i jakości, oraz wymianę we wszystkich obiektach Zamawiającego, 

gdzie zawieszone są dozowniki Torka na dozowniki firmy Merida – na koszt Wykonawcy. Dozowniki firmy 

Merida wykonane są z równie wysokiej jakości materiału jak dozowniki firmy Tork, zamykane na klucz, pasują w 

otwory dozowników firmy Tork. Wykonawca ofertując alternatywne (nie gorsze jakościowo mydło),  na swój 

koszt  zainstaluje  odpowiednią  (wskazaną  przez  Zamawiającego)  ilość  dozowników.  Wnoszę  o  możliwość 

zaoferowania zamawiającemu mydła w płynie (wkładu z jednorazową pompką), wysokiej jakości mydła w płynie 

o pojemności 880ml i wydajności: 1000 porcji z jednego wkładu + wymiana na koszt Wykonawcy wszelkich 
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dozowników przystosowanych na mydło w płynie.  Wkłady mydła  w płynie  Tork  są  2-3 krotnie  droższe  od 

wkładów mydła w płynie Merida.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w opakowaniach o innej pojemności nie mniejszej niż 500 ml oraz 

wydajności  nie mniejszej niż w opisie zamawiającego w przeliczeniu na zmniejszone opakowanie z odpowiednim 

przeliczeniem sztuk w ofercie. 

   Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 23.03.2018r. Godziny składania i otwarcia 

ofert nie ulegają zmianie.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.
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