AGENCJA WYWIADU

Warszawa, 22.02.2021 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 TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA (SWZ)
Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrześ nia 2019 r. – Prawo zamó wień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z pó ź n.
zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie do treś ci Specy ikacji Warunkó w Zamó wienia
oraz dokonuje zmiany treś ci SWZ.
Pytanie nr 20:
Poz. 1 ręcznik zz iloś ci 2040 czy chodzi o 2040 kartonó w czy pojedynczych zgrzewek?
Odpowiedź:
Zamawiający pragnie poinformować , ż e we wskazanej pozycji nr 1:
• następuje zmiana iloś ci z 2040 kartonó w na 2400 (słownie: dwa tysiące czterysta)
kartonó w – tym samym przy tworzeniu formularza ofertowego Zamawiający prosi
o dokonanie odpowiedniej zmiany i wycenę 2400 kartonó w z ręcznikami papierowymi;
• każ dy karton ma zawierać po 20 pakietó w, każ dy pakiet musi zawierać od 150 do 160
listkó w.
Pytanie nr 21:
Czy preferują pań stwo zamienniki czy jednak mimo wszystko produkt któ ry jest
wyszczegó lniony w nazwie np. Clinex, Air Wick?
Odpowiedź:
Informujemy, iż wskazanie przez Zamawiającego w SWZ nazwy handlowej zostało uż yte
w celu prawidłowego okreś lenia przedmiotu zamó wienia, a nie wskazuje na konkretnego
producenta lub wyró b. Przedstawione w formularzu ofertowym parametry przedmiotu
zamó wienia stanowią minimum wymagane przez Zamawiającego, i będą stanowić
podstawę oceny ofert ró wnoważ nych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
ró wnoważ nych. Zamawiający poprzez okreś lenie: „lub ró wnoważ ne” rozumie, iż oferowany
przedmiot zamó wienia spełnia minimalne parametry w stosunku do parametró w
wymaganych przez Zamawiającego. Udowodnienie, ż e oferta ró wnoważ na spełnia
wymagane parametry spoczywa na Wykonawcy, w tym ró wnież ewentualne koszty.
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Pytanie nr 22:
Poz. 6, 6a i 8, 8a czy chodzi o ten sam produkt?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż :
• wkład zapachowy zaoferowany w pozycji 6a musi pasować do wtyczki elektrycznej
zaoferowanej w pozycji 6 jak ró wnież do wtyczki Air Wick;
• wkład zapachowy zaoferowany w pozycji 8a musi pasować do wtyczki elektrycznej
zaoferowanej w pozycji 8.
Pytanie nr 23:
Poz. 14 odplamiacz chodzi o produkt do białych czy kolorowych tkanin?
Odpowiedź:
Zaproponowany produkt ma być przeznaczonych zaró wno do tkanin białych, jak
i kolorowych.
Pytanie nr 24:
Jeż eli nie posiadamy workó w 50 szt. na rolce moż emy zaproponować worki 10 szt. na rolce
i przeliczyć ewentualnie cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraż a zgody na zmianę iloś ci sztuk workó w w danej rolce.
Pytanie nr 25:
- opis 100% recykling chodzi o produkt pochodzący z recyklingu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ż e opis „100% recykling” w formularzu ofertowym oznacza
produkt pochodzący z recyklingu.
Pytanie nr 26:
Poz. 13 - Bardzo proszę o zmianę gramatury produktu. Opisany Przez Pań stwa Domestos
w pojemnoś ci 1L występuje tylko w dyskontach. Bardzo proszę o zmianę na
ogó lnodostępną gramaturę 750ml lub 1250 ml pozwoli to na skalkulowanie bardziej
konkurencyjnej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraż a zgody na opakowania o pojemnoś ci 750ml lub 1250 ml.
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