Warszawa, dnia 03.12.2020r.
CL.002.90.5153.2020.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: Pakiet 4 Lp. 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków z folii HDPE, która jest dużo
tańsza (reszta parametrów bez zmian)? Zgoda Zamawiającego w tym zakresie pozwoli wygenerować realne
oszczędności.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany.
Pytanie 2: Pakiet 4 Lp 13. Rodzaj folii LDPE wyklucza możliwość biodegradowalności i kompostowalności
worka na śmieci. Prosimy o doprecyzowanie czy worki mają być wykonane z folii LDPE i wówczas nie będą
spełniały wymogu biodegradowalności i kompostowalności? Czy maja być biodegradowalne i
kompostowalne, ale wówczas nie będą wykonane folii LDPE?
Odpowiedź: Z uwagi na omyłkę pisarską w nazwie asortymentu (kol. 2) Zamawiający dokonuje korekty.
W związku z tym w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 4 – Worki na śmiecie, poz. 13 (L.p. 13), 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

13

Worki foliowe 60
litrów,
Kolor: brązowy,
grubość min 20
mikronów
(biodegradowalne).

Worki na odpady segregowane bio, o poj. 60l, w 100 %
biodegradowalne i kompostowalne, przyjazne do środowiska,
Kolor brązowy-, Konfekcjowane w formie rolek (1 rolka min: 10
szt.) Perforacja umożliwiająca łatwe odrywanie kolejnych worków
z rolki, niepowodujaca rozrywania sie dna worka. Grubość min. 20
mikronów

szt.

5 750

Ponadto zmianie ulega Załącznik nr 2a – Formularz cenowy (w zakresie Pakietu nr 4 – Worki na śmiecie, Lp.
13).
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Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
W związku z tym zmianie ulega treść SIWZ:
1. Cz. IX ust. 10 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Kopertę z ofertą należy oznaczyć w następujący sposób:
pieczęć firmowa Wykonawcy
OFERTA
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

nie otwierać przed terminem. 8.12.2020 r. godz. 11:30

pieczęć i podpis Wykonawcy
2. Cz. X ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2020 r. do godziny 11:00:
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.”

3. Cz. X ust. 8 otrzymuje następująca brzmienie:
„8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w otwarciu ofert zobowiązani są do posiadania osłony
ust oraz nosa.”
Załączniki:
1. 03.12.2020 SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania
WARS S.A.,
2. 03.12.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3. 03.12.2020 Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy.
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