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Warszawa, dnia 01.12.2020r. 

CL.002.90.5098.2020.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 załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2: W pkt. 4 „Preparat  
do czyszczenia sanitariatów” jest podany wymóg wielkości opakowania 0,5kg – 1,0kg. Czy Zamawiający,  
z uwagi na korzystniejszą cenę jednostkową, dopuści zaoferowanie wyrobu spełniającego wszystkie pozostałe 
warunki, ale w opakowaniach 5kg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu 5kg.W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany 

w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, 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 2 – Środki chemiczne 

4 

Preparat do 

czyszczenia 

sanitariatów. 

(opakowanie. 

0,5 - 1,0 kg lub 

5 kg) 
 

Płyn o odczynie kwaśnym, przeznaczony do mycia urządzeń 

łazienkowych takich jak miski ustępowe, umywalki itp. Produkt 

posiada znakomite właściwości usuwania kamienia wodnego. Płyn w 

kolorze czerwonym np. Promix Antykamień lub równoważny w 

zakresie zawartości kwasu amidosulfonowego (stężenie do 5%) i 

kwasu fosforowego (stężenie do 5%) 
 

kg 
 

7 538 
 

 

 

Pytanie 2: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2: W pkt. 7 „Preparat  
do prania plam miejscowych ze spryskiwaczem” jest podany wymóg wielkości opakowania  
ze spryskiwaczem 0,5kg – 1,0kg. Taka wielkość opakowania jak również wyposażenie go w spryskiwacz, sugeruje 
konieczność zaoferowania płynu w postaci gotowej do użycia a nie w koncentracie. Czy Zamawiający, z uwagi na 
korzystniejszą cenę jednostkową i podany opis, w którym jest uwaga, iż „w zależności od rozcieńczenia można 
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używać płynu do miejscowego czyszczenia tapicerki jak i do prania wykładzin” dopuści zaoferowanie wyrobu 
spełniającego wszystkie pozostałe warunki, ale w opakowaniach 5kg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu 5kg. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, 

poz. 7 (L.p. 7), 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 2 – Środki chemiczne 

7 

Preparat do 

prania plam 

miejscowych ze 

spryskiwaczem 

(opakowanie 

0,5 kg - 1,0 kg 

lub 5 kg) 
 

Środek do prania wykładzin i do miejscowego czyszczenia plam z 

kawy i herbaty z tapicerki foteli. Zawiera kwas glikolowy – czynnik o 

właściwościach antybakteryjnych. W zależności od rozcieńczenia 

można używać płynu do miejscowego czyszczenia tapicerki lub do 

prania wykładzin. Może być stosowany do maszynowego prania 

wykładzin - w takim wypadku należy stosować łącznie ze środkiem 

gaszącym pianę np.: Tex Acidic lub równoważny w zakresie 

zawartości 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego kwasu 

(stężenie do 1,3%), p-kumenosulfonianu sodu (stężenie do 1,3%), 

alkoholi etoksylowanych (stężenie do 1,3%). 

kg 
 

2 791 
 

 

 

Pytanie 3: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2: W pkt. 14 „Proszek  
do prania” jest podany wymóg wielkości opakowania 5kg – 10kg i ilość szacowana1380szt. Z uwagi na podany 
zakres wielkości opakowania jest to zapis nieprecyzyjny, ponieważ może oznaczać: 1380szt. opakowań 5kg lub 
1380szt. opakowań 10kg. Z tego powodu zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary z kol. 4 na kg,  
a w kol. 5 podanie odpowiedniej, wymaganej przez Zamawiającego ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, poz. 

14 (L.p. 14), 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 2 – Środki chemiczne 

14 

Proszek do 

prania ( 

opakowanie 5 

kg lub 10 kg) 

0,5 kg - 1,0 kg 

lub 5 kg) 
 

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych z włókien naturalnych, 

włókien syntetycznych i mieszanych we wszystkich typach pralek 

mechanicznych i pralnicach przemysłowych. Zakres temperatur 

prania 30 - 95st. C. Musi skutecznie usuwać zabrudzenia i plamy z 

herbaty, kawy, soku, krwi, wina, itp. Musi zawierać kompozycje 

enzymów, system TAED oraz środki chroniące pralkę przed korozją i 

osadzaniem się kamienia. Musi w składzie zawierać: węglan sodowy 

w ilości 5-10%, nadwęglan sodu w ilości 5-10%, 

alkilobenzenosulfonian sodu w ilości ponizej 5%, krzemian sodowy w 

ilości poniżej 5% i metakrzemian sodu w ilości poniżej 3%. Odczyn pH 

1% roztworu musi zawierać się w zakresie 10,3-10,9. 

kg 
 

13 800 
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Pytanie 4: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2: W pkt. 18 „Denaturat” jest podana 
wielkość opakowania 1L. Czy Zamawiający, z uwagi na korzystniejszą cenę jednostkową, dopuści zaoferowanie 
wyrobu spełniającego pozostałe wymagania ale w opakowaniach o zawartości 5L? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu 5L. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, 

poz. 18 (L.p. 18), 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 2 – Środki chemiczne 

18 

Denaturat - 

opakowania 1 l 

lub 5 l 
 

Denaturat z możliwością zastosowania w przemyśle spożywczym jak i 

transportowym. W swoim składzie zawiera 92% etanolu. Do oferty 

należy dołączyć kartę charakterystyki produktu, opis produktu oraz 

opis technologii stosowania. 
 

l. 
 

460 
 

 

 

Pytanie 5: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia” w Pakiecie nr 2: W pkt. 22 „Preparat do czyszczenia 
powierzchni wodoodpornych i szkła” dopuści zaoferowanie produktu spełniającego pozostałe warunki ale  
w opakowaniach o poj. 5L? W wypadku opakowań 10L i 5L paradoksalnie tańsze, z uwagi na znacznie większy 
popyt, jest opakowanie o pojemności 5L, tym samym czyniąc korzystniejszym cenowo dla Zamawiającego wyrób 
zapakowany w opakowanie o poj. 5L w stosunku do analogicznego ale w opakowaniu o poj. 10L. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniu 5L. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, 

poz. 22 (L.p. 22), 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 2 – Środki chemiczne 

22 

Preparat do 

czyszczenia 

powierzchni 

wodoodpornych 

i szkła, 

opakowania 5 l 

lub 10 l. 
 

Płyn wysoce efektywny, szybko wysychający, nie pozostawiający 

smug na czyszczonej powierzchni. Płyn usuwa tłuste zabrudzenia i 

ślady palców. Przeznaczony do mycia szkła i innych wodoodpornych 

powierzchni, np. okien, luster, glazury i innych szkliwionych 

powierzchni ceramicznych. Pozostawia przyjemny i świeży zapach. 

Produkt dostarczany w formie koncentratu.  

Płyn przejrzysty o barwie niebieskiej i zapachu lekko perfumowany. 

Po rozcieńczeniu płyn posiada pH ok. 7, koncentrat pH ok. 8. 

l. 
 

49 800 
 

 

 

Pytanie 6: Czy dołączenie do oferty dla poszczególnych asortymentów jednego dokumentu – karty technicznej 
produktu obejmującej między innymi: 
a) opis przeznaczenia płynu, 
b) opis sposobu użycia, zawierający zalecane rozcieńczenia, 
c) instrukcję wykonywania czyszczenia, zawierającą opis i zalecenia dot. stosowania produktu, 
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będzie przez Zamawiającego uznane za spełnienie wymagań zawartych w rozdziale 
VI SIWZ w pkt. A. ppkt. 5. mówiącym o konieczności dołączenia opis produktów oraz 
technologia zastosowania produktów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie karty technicznej produktu, obejmującej między innymi: 
a) opis przeznaczenia płynu, 
b) opis sposobu użycia, zawierający zalecane rozcieńczenia, 
c) instrukcję wykonywania czyszczenia, zawierającą opis i zalecenia dot. stosowania produktu, 
 jako dokumentu potwierdzającego opis produktu oraz technologię zastosowania. 

 

Pytanie 7: Pakiet 9, Lp. 4 Rolka do kas fiskalnych. Czy Zamawiający zaakceptuje gramaturę rolek 50 g +/- 6g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę rolek 50 g +/- 6g. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 9 – Środki higieny 

osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii, 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 9 – Środki higieny osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii 

4 
Rolka do kas 

fiskalnych 
 

Wykonane z papieru termoczułego o gramaturze 50g/m2 +/- 6g, 

szerokość 57 cm, długość 30 cm, 5 letnia gwarancja producenta na 

trwałość zapisu. Opakowanie z oznaczeniem kodu producenta. 

szt. 
 

300 
 

 

 

Pytanie 8: Pakiet 9, Lp. 14 Ścierka uniwersalna. Czy Zamawiający zaakceptuje wymiar ścierek 50x33, produkt 

pakowany po 5szt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ścierki o wymiarze 50x33 cm, pakowane po 5 szt. 

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 9 – Środki higieny 

osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii, poz. 14 (L.p. 14), 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 9 – Środki higieny osobistej i materiały do utrzymania porządku w gastronomii 

14 

Ścierka 

uniwersalna 

 

Do wszystkich powierzchni, do usuwania kurzu, zabrudzeń, rozmiar min. 

50x33 cm. 

szt. 

 

2 500 

 

 

Pytanie 9: Zwracamy się z prośba przesłanie „Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty 

Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie”, wprowadzonego Uchwałą nr 162/2019 Zarządu WARS S.A.  

z dnia 25.06.2019r. 
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Odpowiedź: Zamawiający załącza do niniejszych Odpowiedzi na pytania Wykonawców Regulamin Udzielania 

Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy. 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców po opublikowaniu na stronie internetowej  

i Platformie Zakupowej. 

 

Miejsca oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
 
Załączniki: 

1. 01.12.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
2. 01.12.2020 Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy, 
3. Regulamin Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

 

 

 


