AGENCJA WYWIADU

Warszawa, 19.02.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/2021
na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych na okres
12 miesięcy.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW
DO TREŚCI ŚPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA (ŚWZ)
Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ustawy z dnia
11 wrzes5 nia 2019 r. – Prawo zamo5 wien5 publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z po5 z5 n.
zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie do tres5 ci Śpecyfikacji Warunko5 w Zamo5 wienia.
Pytanie nr 2:
poz. 7 - Obecnie firma Nanochem (producent marki Clinex) produkuje Clinex Air 650 ml
wyłącznie o zapachach nuta relaksu i lemon. Wnosimy o zmianę zapiso5 w.
Odpowiedź:
Zamawiający nie okres5 lił zapacho5 w w pozycji nr 7 formularza ofertowego.
Pytanie nr 3:
poz. 9, 10 - Czy Zamawiający w tych pozycjach dopus5 ci inne zapachy mydeł,
przy zachowaniu pozostałych parametro5 w poza pH. pH mydeł jest neutralne i zawiera
się w przedziale 5,5 - 6,5. Wnosimy o zmianę zapiso5 w w ŚIWZ. W przypadku odmowy
proszę o wskazanie nazwy mydeł, kto5 re zdaniem Zamawiającego spełniają opisane
parametry.
Odpowiedź:
Zamawiający nie okres5 lił zapacho5 w w pozycji nr 9 i 10 formularza ofertowego.
Zamawiający wyrazD a zgodę mydło o pH w przedziale 5,5 - 6,5.
Pytanie nr 4:
poz. 11 - Czy Zamawiający dopus5 ci w tej pozycji Kostkę do wc 4w1 Tytan barwiącą wodę,
kto5 ra nie zawiera szkodliwych dla s5 rodowiska fosforano5 w? W przypadku odmowy proszę
o wskazanie nazwy kostki, kto5 ra zdaniem Zamawiającego spełniają opisane parametry.
Odpowiedź:
Zamawiający dopus5 ci Kostkę do wc 4w1 Tytan barwiącą wodę.
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Pytanie nr 5:
poz. 23 i 24 - Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamo5 wienia (czy mopy mają byc5
kieszeniowe itp.).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza kon5 co5 wek mopo5 w kieszeniowych tylko kon5 co5 wki płaskie
do mopo5 w na klipsy - speedy.
Pytanie nr 6:
poz. 25 - Czy Zamawiający dopus5 ci w tej pozycji s5 cierki nie zapakowane?(luz).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza s5 cierki nie zapakowane.
Pytanie nr 7:
poz. 30 - JezD eli w tej pozycji Zamawiający oczekuje płynu do naczyn5 Ludwik nalezD y zmienic5
gramaturę. Obecnie producent zmienił opakowanie na 900 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia w pozycji nr 30 formularza ofertowego pojemnos5 c5 opakowania na 900
ml.
Pytanie nr 8:
poz. 60 - Obecnie firma Nanochem (producent marki Clinex) produkuje Clinex DHŚ Forte 10l
wyłącznie w opakowaniach 10l. Wnosimy o zmianę zapiso5 w.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazD a zgody na zmianę pojemnos5 ci. Wykonawca mozD e zaoferowac5 produkt
ro5 wnowazD ny. Ponadto na stronie producenta występuje przykładowy produkt o pojemnos5 ci
5l podany w formularzu ofertowym.
Pytanie nr 9:
ŚWZ: XVI pkt 6.2 - Worki na s5 mieci produkowane z recyklingu mają znak przydatnos5 ci
opakowania do recyklingu na opakowaniu zbiorczym a nie na jednostkowej rolce. Czy w takim
przypadku Zamawiający przyzna punkty za produkty ekologiczne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przyzna punktu w kategorii „liczba produkto5 w, kto5 re są ekologiczne,
lub kto5 rych opakowania są przydatne do recyklingu” za opisany w pytaniu produkt.
Pytanie nr 10:
Prosimy o okres5 lenie częstotliwos5 ci dostaw oraz wartos5 ci minimalnego zamo5 wienia.
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Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje maksymalnie do dwo5 ch dostaw w miesiącu. Wielkos5 c5 zamo5 wienia
będzie zalezD na od biezD ącego zuzD ycia s5 rodko5 w czystos5 ci (od tego ro5 wniezD zalezD na będzie
wartos5 c5 zamo5 wienia).
Pytanie nr 11:
Czy mogłabym prosic5 o sprecyzowanie pozycji 32 z przetargu 20664244 z dnia 12.02.2021 r.
Rękawice (gumowe) gospodarcze, opakowanie
po 100 szt., ro5 zD ne rozmiary, kauczukowe
32
opak.
720
flokowane, antypos5 lizgowe, wys5 ciełane
bawełną, nakropione w częs5 ci chwytnej, kat. II.
O jakie rękawice chodzi, bo tak naprawdę jezD eli chodzi o gumowe grube wys5 ciełane,
to są gospodarcze i zazwyczaj są pakowane po 1 parze i mam podac5 cenę za parę, czy za 100
szt. czyli 50 par, wtedy chcą Pan5 stwo 720 opakowan5 po 100 szt. czy 720 par.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis opakowanie po 100 szt. na zapis pakowane po jednej parze
oraz Zamawiający zmienia zapis jednostka miary opak., na jednostkę miary - para.
Proszę podac5 cenę za 720 par rękawic gospodarczych.
Pytanie nr 12:
poz. 13 - W tej pozycji wkradł się chyba błąd poniewazD Zagęszczony zD el czyszczącodezynfekujący występuje w opakowaniach 1,25l lub 0,75l. Nie ma opakowan5 o gramaturze 1l.
Wnosimy o zmianę zapiso5 w w ŚIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazD a zgody na opakowania o pojemnos5 ci 1,25l lub 0,75l. Zamawiający
dopuszcza produkt, kto5 ry nie zawiera chloru. W opakowaniu 1l występuje np.: Domestos
przedłużona moc pine.
Pytanie nr 13:
W związku z opisami produkto5 w i dopuszczeniu przez Pan5 stwa produkto5 w ro5 wnowazD nych
bardzo prosimy o zawarcie w formularzu cenowym zapisu, zD e udowodnienie ro5 wnowazD nos5 ci
lezD y po stronie Wykonawcy, czyli nalezD y przedstawic5 wyniki badan5 poro5 wnawczych
w stosunku do wzorca podanego przez Pan5 stwa produktu i dopiero taki dokument pozwoli
stwierdzic5 ro5 wnowazD nos5 c5 oferowanego produktu w stosunku do wzorca.
Odpowiedź:
Wskazanie przez Zamawiającego w ŚWZ nazwy handlowej zostało uzD yte
w celu
prawidłowego okres5 lenia przedmiotu zamo5 wienia, a nie wskazuje na konkretnego producenta
lub wyro5 b. Przedstawione w formularzu ofertowym parametry przedmiotu zamo5 wienia
stanowią minimum wymagane przez Zamawiającego, i będą stanowic5 podstawę oceny ofert
ro5 wnowazD nych. Udowodnienie, zD e oferta ro5 wnowazD na spełnia wymagane parametry
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okres5 lone w formularzu ofertowym (tylko te parametry) spoczywa na Wykonawcy,
w tym ro5 wniezD ewentualne koszty z tym związane.
Pytanie nr 14:
Dotyczy pozycji 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53, 54, 57, 59 i 64 – Bardzo prosimy o podanie wzorca
towaru wg kto5 rego opieralis5 cie Pan5 stwo zapis danej pozycji towarowej w specyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wzorca produktu, na kto5 rym mo5 głby się opierac5 , z uwagi zD e dany
opis spełnia więcej nizD jeden produkt.
Pytanie nr 15:
Dotyczy pozycji nr 30 – bardzo prosimy o usuniecie zapisu wymogu Świadectwa Jakos5 ci PZH.
Ten dokument nie jest juzD wymagany.
Prosimy ro5 wniezD o wskazanie konkretnego wzorca towaru wg kto5 rego opieralis5 cie Pan5 stwo
zapis danej pozycji towarowej w specyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyrazD a zgodę na brak Świadectwa Jakos5 ci Zdrowotnej PZH w pozycji nr 30
formularza ofertowego.
Zamawiający nie posiada wzorca produktu, na kto5 rym mo5 głby się opierac5 , z uwagi zD e dany
opis spełnia więcej nizD jeden produkt.
Pytanie nr 16:
Dotyczy pozycji 32 – Proszę Pan5 stwa czy w tej pozycji faktycznie zD yczą sobie Pan5 stwo 720
opakowan5 rękawic gospodarczych pakowanych po 100 sztuk? Rękawice gospodarcze z reguły
są pakowane po dwie sztuki czyli jedną parę. Proszę o sprostowanie oraz o podanie wzorca
wg kto5 rego opieralis5 cie Pan5 stwo zapis danej pozycji towarowej w specyfikacji.
Odpowiedź:
Na powyzD sze pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi do pytania nr 11.
Zamawiający nie posiada wzorca produktu, na kto5 rym mo5 głby się opierac5 , z uwagi zD e dany
opis spełnia więcej nizD jeden produkt.
Pytanie nr 17:
Dotyczy pozycji 34, 35, 37, 41 i 46 – Bardzo prosimy o jednoznaczne okres5 lenie rodzaju folii
z kto5 rej mają byc5 wyprodukowane worki. Folia HDPE i LDPE to dwie ro5 zD ne i zupełnie inne
folie (HDPE – folia cienka, LDPE- folia gruba).
Odpowiedź:
Zamawiający nie okres5 la jednoznacznie w wymienionych w pytaniu pozycji rodzaju folii,
pozostawiając wybo5 r Wykonawcy, czy zaoferuje worki HDPE czy LDPE.
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Pytanie nr 18:
Dotyczy pozycji od 34 do 46 – Bardzo prosimy o podanie wzorca towaru wg. kto5 rego
opieralis5 cie Pan5 stwo zapis danej pozycji towarowej w specyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wzorca produktu, na kto5 rym mo5 głby się opierac5 , z uwagi zD e dany
opis spełnia więcej nizD jeden produkt.
Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający uwzględni ponizD sze znaki jako spełniające wymagania ekologii:
1.

"Śymbolem trzech zielonych strzałek, podązD ających za sobą i kręcących się zgodnie
ze wskazo5 wkami zegara znakuje się opakowania z tworzyw, kto5 re podlegają recyklingowi."
Jest to Europejski znak dotyczący opakowan5 , kto5 re mogą byc5 poddawane recyklingowi.
2.

Znak "Zielony punkt".
Niestety nie spotkalis5 my się na zD adnym z opakowan5 s5 rodko5 w czystos5 ci z piktogramem
z Rozporządzenia Ministra opisanym w ŚWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazD a zgody na powyzD sze oznaczenia. Aby zdobyc5 punkt, produkt musi byc5
opatrzony jednym z oznaczen5 wymienionych w Rozdziale XVI pkt 6 ŚWZ.
W toku badania ofert Zamawiający mozD e zD ądac5 od Wykonawco5 w wyjas5 nien5 dotyczących tres5 ci
złozD onych przez nich ofert lub innych składanych dokumento5 w lub os5 wiadczen5 .
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