Warszawa, dnia 27.11.2020r.
CL.002.90.5054.2020.EO

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
oznaczonego
numerem
CL.002.90.4564.2020.EO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz
dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS
S.A.

WARS S.A. informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania,
na które WARS S.A. jako Zamawiający, na podstawie § 19 ust. 2 „Regulaminu Udzielania Zamówień
na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie”, wprowadzonym
Uchwałą nr 162/2019 Zarządu WARS S.A. z dnia 25.06.2019 r., udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zakup oraz dostawę środków
chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A.,
znak sprawy: CL.002.90.4564.2020.EO, zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących
załączników w formie edytowalnej: załącznik nr 2 do siwz – formularz ofertowy
załącznik nr 3 do siwz – wykaz zrealizowanych dostaw
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia w formie edytowalnej Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ.
Pytanie 2: Czy Zamawiający ze względu na panujący stan epidemii w kraju, liczne obostrzenia rządu
w zakresie przemieszczania się i kontaktu z innymi osobami udostępni funkcjonalność złożenia oferty
na Platformie Zakupowej i zgodzi się na taką formę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany:
1) cz. IX ust. 9 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu
oznaczonym nazwą Wykonawcy tj. Nazwa firmy (pieczęć), z pieczęcią imienną i parafą
osoby, która podpisała wszystkie inne dokumenty składające się na ofertę
i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie;
b) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
2) cz. IX ust. 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
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„Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany w złożonej ofercie przez Wykonawcę powinno
być przygotowane i oznaczone zgodnie z wymaganiami podanymi dla oferty pierwotnej,
oraz dodatkowo oznaczone określeniem: „ZMIANA OFERTY”.”
3) cz. X ust. 1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2020 r. do godziny 10:00:
a) w przypadku oferty w składanej formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego, przy ul.
Chłopickiego 53 w Warszawie, piętro 1, Sekretariat Zarządu (Wykonawca na żądanie
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty),
b) w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej – na Platformie Zakupowej
Zamawiającego dostępnej pod adresem https://wars.eb2b.com.pl/, numer ID
postępowania 220543.”
4) cz. X ust. 3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie lub za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiającego powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.”
5) cz. X 5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Przyjęcie oferty zamiennej powoduje zwrot oferty złożonej pierwotnie w formie pisemnej bez
jej otwierania.”
Pytanie 3: PAKIET NR 6 - Płyn do zamgławiania. Czy Zamawiający oczekuje produkt do samodzielnego
zamgławiania, bez konieczności wykorzystywania sprzętu? Czy Zamawiający oczekuje produktu do
zamgławiania przy użyciu konkretnego urządzenia, które np. posiada? Nie wynika to wprost z opisu
produktu, a wskazuje trochę na to jednostka miary litr.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu dostosowanego do użycia przy pomocy sprzętu.
Zamawiający posiada swoje urządzenia zamgławiające.

Pytanie 4: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 6 – Płyn do
zamgławiania nie precyzuje jaką metodą zamgławiania ma być stosowany płyn do dezynfekcji, czy
chodzi o zamgławianie ULV czy o zamgławianie termiczne, prosimy o informację.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje płynu do zamgławiania ULV przy pomocy sprzętu.

Pytanie 5: Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 5 – Środki do
graffiti w opisie produktu AGS 221 żel jest informacja „Produkt możliwy do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynków” zgodnie z jego instrukcją stosowania preparat stosowany jest na zewnątrz
i wewnątrz powierzchni metalowych malowanych przemysłowo, jak np. zewnętrzne pudła wagonów
kolejowych, autobusów, tramwajów, samochodów, paneli elewacyjnych, ekranów akustycznych itp.
Czy nie nastąpiła omyłkowa informacja w opisie produktu zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
wystąpiła omyłka pisarka.
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 5 – Środki
do graffiti, poz. 1 (L.p. 1), który otrzymuje następujące brzmienie:
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L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 5 - Środki do graffiti

1

Preparat w
opak. 5 l
do usuwania
„graffiti” AGS 221 żel

Środek przeznaczony do usuwania napisów typu graffiti w
szczególności wykonanych farbami w aerozolu i markerami, z
powierzchni zabezpieczonych lakierem poliuretanowym –
antygraffiti. Wykazujący skuteczność w usuwaniu szerokiego
spektrum rodzajów farb. Produkt możliwy do zastosowania na
zewnątrz i wewnątrz wagonów. Produkt musi być pozytywnie
oceniony przez Instytut Kolejnictwa. Produkt musi podlegać
biodegradacji. Dostarczany w postaci żelu o pH ok. 8 i słabym
zapachu.

l

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2a do SIWZ – Formularzu cenowym, Pakiecie
nr 5 – Środki do graffiti, w zakresie kol. 3- Opis produktu.
Pytanie 6: Zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla pakietów od nr 1 do 7 w § 1 pkt.
2 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia dla pracowników Zamawiającego we
wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy lokalizacjach, czy Zamawiający zezwala przeprowadzenie
powyższych szkoleń w formie on-line w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń on–line.

Pytanie 7: Czy w wykazie zrealizowanych dostaw dotyczących pakietu nr 6 przedmiotem zamówienia
musi być konkretny płyn do dezynfekcji metodą zamgławiania czy wykaz zrealizowanych dostaw
dotyczy ogólnych dostaw środków czystości?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie dostaw
środków czystości zgodnie z cz. V ust. 1 pkt b). Zamawiający nie wymaga wykazania zrealizowania
dostaw konkretnych środków.
Pytanie 8: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2 w pkt. 11 „Mydło
wpłynie” jest umieszczony warunek zawartości substancji o właściwościach antybakteryjnych. Czy
Zamawiający dopuści zaoferowanie mydło w płynie bez zawartości substancji antybakteryjnych ale
spełniające wszystkie pozostałe warunki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści mydło bez zawartości substancji antybakteryjnych.

Pytanie 9: W załączniku nr 4 „Projekcie umowy do pakietów nr 1-7” jest:
• w §2 ust. 4 jest zapis określający długość trwania Umowy do dnia 14.12.2021r. a dalej jest tylko
zapis „jednak o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”;
• w §3 ponownie jest określone obowiązywanie Umowy „do dnia 14.12.2021r.” jednakże nie dłużej
niż wyczerpania kwoty wynagrodzenia powiększonego o prawo opcji, nie ma tu żadnej wzmianki
o możliwości wydłużenia czasu obowiązywania Umowy o okres do 6 miesięcy;
• w §16 w ust. 8 jest wspomniane o możliwości wydłużenia trwania Umowy o okres dłuższy niż 6
miesięcy w przypadku nie wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia; Czy biorąc pod uwagę
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powyższe zapisy, a zwłaszcza ostatni z w §16 w ust. 8, należy rozumieć, iż Umowa będzie
obowiązywać do dnia 14.12.2012, ale istnieje możliwości przedłużenia jej obowiązywania
o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku nie wykorzystania wynagrodzenia o którym mowa w §7 w
ust. 1 pkt. c)?
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że umowa zgodnie z §3 ust. 1 obowiązuje do dnia 14.12.2021r,
jednakże nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lub 3) Umowy w
przypadku korzystania z Prawa Opcji, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Na
mocy §16 pkt 8) Umowy dopuszczone zostało zawarcie pisemnego aneksu w sprawie przedłużenia
umowy o okres nie dłuży niż 6 miesięcy w przypadku niewyczerpania maksymalnego wynagrodzenia,
o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy. W związku
z powyższym regulacja § 2 ust. 4 Umowy pozostaje zbędna.
1. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie:
1) zmiany w § 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozszerzenia Dostawy o dostawy
dodatkowe, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej:
„Prawo Opcji”).
2.
Prawo Opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednej albo
większej liczby zamówień.
3. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w terminie do 14.12.2021 roku.
4.
Dostawy w ramach Prawa Opcji stanowić będą nie więcej niż 25 % wartości netto
zamówienia dla Dostaw opisanych w § 1 Umowy (Dostawy w części podstawowej) i będą
polegać na dokonaniu zamówień na warunkach określonych w Umowie dla części
podstawowej.
5. Dostawy w ramach Prawa Opcji realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień
kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy z terminem realizacji 4 dni od daty
otrzymania zamówienia.
6. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z Prawa Opcji. Wykonawca nie może domagać
się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku kiedy Zamawiający nie
skorzysta z Prawa Opcji w całości lub części.”
2) zmiany w § 16 pkt 8) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„8) niewyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 3) Umowy
w terminie określonym w §3 ust.1 Umowy może nastąpić wydłużenie okresu
obowiązywania Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy, jednak o okres nie dłuższy niż
6 miesięcy,”
2. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie:
1) zmiany § 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2
Prawo Opcji
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozszerzenia Dostawy o dostawy dodatkowe,
uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo Opcji”).

2.

Prawo Opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednej albo większej
liczby zamówień.

3.

Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w terminie do 14.12.2021 roku.
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4.

Dostawy w ramach Prawa Opcji stanowić będą nie więcej niż 25 % wartości netto zamówienia
dla Dostaw opisanych w § 1 Umowy (Dostawy w części podstawowej) i będą polegać na
dokonaniu zamówień na warunkach określonych w Umowie dla części podstawowej.

5.

Dostawy w ramach Prawa Opcji realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień
kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy z terminem realizacji 4 dni od daty
otrzymania zamówienia.

6.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z Prawa Opcji. Wykonawca nie może domagać się
dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku kiedy Zamawiający nie
skorzysta z Prawa Opcji w całości lub części.”

2) zmiany § 3 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje 12 miesięcy, jednakże nie dłużej
niż do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3).”
3) zmiany , § 16 pkt 8) Umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:
„8) niewyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 3) Umowy
w terminie określonym w §3 ust.1 Umowy może nastąpić wydłużenie okresu obowiązywania
Umowy, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy, jednak o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,”
Pytanie 10: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt:
Poz 1, 18, 24 :w poz 24 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga odkurzacza zasilanego
230V (przewód) do którego nie są potrzebne akumulatory (poz 1) oraz ładowarka (poz 18). Prosimy
o doprecyzowanie jakiego typu odkurzacza wymaga zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga odkurzacza akumulatorowego.
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 24 (L.p. 24), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

24

Odkurzacz plecakowy, przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń
suchych, posiadający trwałą estetyczną obudowę z wyprofilowana
ścianką do podstawy operatora, wyłącznik zasilania i akcesoria
zamontowane na pasku. Łatwość wymiany filtrów papierowych.
Parametry jakie powinien spełniać odkurzacz: klasa ochrony (IP) - II,
moc silnika minimum 1200 W, podciśnienie minimum 24 kPa,
Odkurzacz
minimum 4 stopniowe filtrowanie, poziom hałasu do 72 dB, Waga
plecakowy
akumulatorowy odkurzacza nie więcej niż 5,5 kg, wymiary nie większe niż dł. 25 cm x
szer. 30 cm x wys. 60 cm, pojemność zbiornika minimum 5 l, długość
przewodu elektrycznego minimum 15 m. Kompletny odkurzacz
wyposażony powinien być w: (wąż, rurę teleskopową, ssawkę
standardową, ssawkę okrągłą z włosiem, szczelinową, trójkątną).
Produkowany na terenie UE.

szt.
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Pytanie 11: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz 2, 16, 43: Prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiający wymaga ubrań kwasoodpornych zapewniających substancjami chemicznymi, czy
profesjonalnych ubrań kwasoodpornych - odpornych na ochronę przed podstawowymi przenikanie
środków chemicznych o odczynie kwasowym i zasadowym - rozmiar - M, L, XL i XXL
Bluza: zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na kryte napy; podkrój szyi wykończony stójką
zapinaną na krytą napę; dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami, zapinanymi na kryte napy;
rękawy wykończone mankietem z gumą; dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód po
bokach.
Rozmiary: 46-64; Tkanina: KLOPMAN z wykończeniem KWASOODPORNYM 014; Materiał: 35%
bawełna, 65% poliester; Gramatura: 245g/m2; Kolor: niebieski / szary / zielony
Spodnie: karczek przedni odcinany; kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy; rozporek
przedni zapinany na zamek; rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji; dwie kieszenie
dolne naszywane, kryte patkami; przednia część nogawek wzmocniona podwójną warstwą tkaniny;
kieszenie tylna i miarowa kryte patkami; z tyłu, w pasie guma dopasowująca; szelki elastyczne
z regulacją; nogawki wykończone obrębem z regulacją.
Rozmiary: 46-64; Tkanina: KLOPMAN z wykończeniem KWASOODPORNYM 014; Materiał: 35%
bawełna, 65% poliester; Gramatura: 245g/m2; Kolor: niebieski / szary / zielony.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ubrań kwasoodpornych zapewniających ochronę przed
podstawowymi substancjami chemicznymi.

Pytanie 12: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz. 3, 4 i 67: Prosimy o doprecyzowanie czy w poz
3 zamawiający wymaga 1000 szt butelek 500 ml z nakrętką w różnych kolorach, w pozycji 4 – 8880
szt butelek ze spryskiwaczem lub nakrętką, a w poz 67 – 8000 sztuk spryskiwaczy do poz nr 3 (butelka
plastikowa z nakrętką w ilości 1000 szt)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak niżej:
Poz. 3 (L.p. 3) 1000 szt. butelek 500 ml z nakrętką w różnych kolorach;
Poz. 4 (L.p. 4) – 8880 szt. butelek ze spryskiwaczem lub nakrętką,
Poz. 67 (L.p. 67) – 8000 szt. spryskiwaczy do poz. nr 3 (butelka plastikowa z nakrętką w ilości 1000
szt.).
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz.4 (L.p. 4), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

4

Butelka ze
spryskiwaczem
lub nakrętką

Butelka ze spryskiwaczem lub nakrętką. Materiał wykonania spryskiwacza
lub nakrętki i butelki: plastik o małej podatności na zgniecenie, HDPE.
Butelka: pojemność od 0.5l do 0.75l; min. waga butelki bez spryskiwacza
26g; odporna na płyny kwaśnie i zasadowe; dostępne kolory nakrętki lub
spryskiwacza: żółty, niebieski, zielony i czerwony.

szt.
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Pytanie 13: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz. 11: Prosimy o podanie długości wymaganego
kija
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kija do szczotki o długości w zakresie 110 – 120 cm.
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 11 (L.p. 11), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

Kij drewniany

11

szt.

Kij drewniany do szczotki o długości 110-120 cm z gwintem frezowanym

695

Pytanie 14: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz 26: W nawiązaniu do pytania nr 1 prosimy
o doprecyzowanie do jakiego odkurzacza mają być dedykowane worki.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga worków do odkurzacza wymienionego w Załączniku nr 1 do
SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 24 (L.p. 24).

Pytanie 15: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz 38: Prosimy o zmianę zapisu długość przewodu
min. 25 m
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 38 (L.p. 38), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

szt.

50

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

38

Przedłużacz
przemysłowy na
bębnie - 50 m

Przedłużacz przemysłowy zwijany na bęben. Przedłużacz bębnowy 50 m z
termikiem OMY 3x1,5mm2, długość przewodu min. 50 m, przeznaczony do
pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przewód zwijany na bębnie
umieszczonym na metalowym stojaku z gumową rączką. Bęben z tworzywa
sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Przedłużacz
wyposażony w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z uziemieniem.

Pytanie 16 : Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz. 64: Prosimy o zmianę zapisu „zapas do poz
61” na „zapas do poz. 64”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 64 (L.p. 64), który otrzymuje następujące brzmienie:
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L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

Zmiotka

64

Zmiotka zapas do poz. 63. Zmiotka, zapas

szt.

3 060

Pytanie 17: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz. 65: Prosimy o podanie długości wymaganego
kija
Odpowiedź: Zamawiający wymaga kija o długości 240 cm.
W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 65 (L.p. 65), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

Kij do szczotki

65

Kij drewniany do szczotki z długim włosiem do poz. 47 o długości 240 cm.

600

szt.

Pytanie 18: Dotyczy Pakiet nr 3 – drobny sprzęt: Poz. 66 i 73: Czy poz 66 i 73 to ten sam asortyment
??
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny
sprzęt, poz. 66 (L.p. 66), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Drobny sprzęt

66

Szczotka z
pojemnikiem do
WC

Szczotka do WC mini z pojemnikiem

szt.

W związku z powyższym poz. 73 (L.p. 73) pozostaje zbędna.
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Pytanie 19: Dotyczy pakiet nr 4 – worki na śmieci, Poz. 8: Prosimy o poprawienie zapisu „rozmiar 70
+ 2f, 15*135 cm”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 4 – Worki na
śmiecie, poz. 8 (L.p. 8), który otrzymuje następujące brzmienie:
L.p.

Asortyment

Opis produktu

J.m.

Szacowana
ilość [szt.]

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

PAKIET NR 3 - Worki na śmiecie
Worki foliowe
220 litrów, opak.
Rodzaj: LDPE, kolor: czarny, grubość min 100 mikronów
25 szt.

szt.

8

Pytanie 20: PYTANIA DO SPECYFIKACJI: Do których pozycji Zamawiający będzie wzywał do
dostarczenia próbki produktu? Czy Wykonawca ma być gotowy do dostarczenia na wezwanie
Zamawiającego
próbki
każdego
produktu
na
który
składa
ofertę?
Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy/ Wykonawców,
którego/ których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą do dostarczenia wybranych próbek
produktów. Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić czy będzie wzywał Wykonawcę/
Wykonawców do dostarczenia próbek produktów oraz których produktów. Zamawiający informuje,
że nie będzie wzywał Wykonawcy/Wykonawców do dostarczenia próbki każdego produktu, na który
Wykonawca złoży ofertę.
Pytanie 21: PYTANIA DO SPECYFIKACJI: Czy przedkładane Zamawiającemu dokumenty będące
kopiami wydanych przez odpowiednie urzędy dokumenty muszą być opatrzone pieczątką „za
zgodność z oryginałem”?
Odpowiedź: Kopie dokumentów wydanych przez odpowiednie urzędy należy potwierdzić za
zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby mające prawo do reprezentacji Wykonawcy zgodnie
z właściwym rejestrem.
Pytanie 22: PYTANIA DO SPECYFIKACJI: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia razem
z ofertą kart charakterystyki/ulotek/kart informacyjnych, Czy dopuści złożenie tych dokumentów na
wezwanie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wszystkich dokumentów zgodnie z SIWZ.
Pytanie 23: PYTANIA DO SPECYFIKACJI: Pytanie do paragrafu 4 umowy:
punkt 4 - Czy Zamawiający może doprecyzować jakie warunki techniczne występują w
poszczególnych lokalizacjach? Jakie są ograniczenia techniczne w poszczególnych lokalizacjach?
punkt 5- Czy Zamawiający ma na myśli odbiór i utylizację pustych opakowań czyli kartonów, taśm
zabezpieczających/ foli, w które zapakowany jest towar czy również opakowań po detergentach
czyli butelki etc.? Prosimy o doprecyzowanie , których pakietów dotyczy ten zapis? czy dotyczy to
również pakietu 3,4,7,8,9,?
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punkt 5 -Jak często Zamawiający przewiduje odbiór pustych opakowań? Czy będzie to raz
w miesiącu czy raz na kwartał?
Odpowiedź: Zamawiający informuje jak niżej:
§ 4 ust. 4 Projektu umowy (Załączników nr 4 i 5 do SIWZ) - Zamawiający zapewnia, że we wszystkich
lokalizacjach jest dojazd do magazynów. Pozostałe warunki techniczne, które będą interesować
Wykonawcę, zostaną przekazane Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
§ 4 ust. 5 Projektu umowy (Załącznika nr 4 do SIWZ) - Zamawiający ma na myśli utylizację pustych
opakowań po detergentach.
§ 4 ust. 5 Projektu umowy (Załącznika nr 4 do SIWZ) - Zamawiający na tym etapie postępowania nie
jest w stanie określić częstotliwości odbiorów odpadów. Uwarunkowane będzie ono liczbią
zamawianych detergentów w danej lokalizacji.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulegają:
1. SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do
sprzątania WARS S.A.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia ,
3. Załącznik nr 2a – Formularz cenowy,
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietów od nr 1 do 7,
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu nr 8 i 9.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców po opublikowaniu na stronie
internetowej i platformie zakupowej.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Załączniki:
1. 27.11.2020 SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu
do sprzątania WARS S.A.
2. 27.11.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3. 27.11.2020 Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy,
4. 27.11.2020 Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietów od nr 1 do 7,
5. 27.11.2020 Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu nr 8 i 9,
6. Załącznik nr 2 SIWZ - Formularz ofertowy (plik do edycji),
7. Załącznik nr 3 SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw (plik do edycji).
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