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TAG-515/1-PN/65-2016       Rybnik, dnia 02.12.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

sukcesywne dostawy środków do utrzymania czysto ści oraz wózków serwisowych do 
utrzymania czysto ści 

 (zamówienie nr TAG-515-PN/65-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 28.11.2016 r., nr 353281 - 2016 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1:   
Pakiet 3 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 i utworzenie z niej osobnego 
pakietu? Zdajemy sobie sprawę, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze 
względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści 
ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne. Przy podziale pakietu, do przetargu może przystąpić 
większa liczba oferentów, a co za tym idzie istnieje możliwość zaoferowania dużo niższej ceny. 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocze śnie informuje, że asortyment z 
poz. 2 jest asortymentem powszechnie dost ępnym.  

 
Pytanie 2:   
Pakiet 9 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza worki z folii LDPE zamiast HDPE? 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                               
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3:   

Pakiet 9 i Pakiet 12 – Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
przedmiot dostawy wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych”? Czy chodzi o rozładunek 
wraz z wniesieniem towaru do magazynu, czy ewentualnie można skorzystać z usługi firmy 
transportowej, która tylko dostarczy zamówiony towar. 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, że wykonawca mo że skorzysta ć z usługi firmy 
transportowej z jednoczesnym dostarczeniem paczki d o magazynu lub innego miejsca w 
siedzibie Zamawiaj ącego zaznaczonego na zamówieniu. Rozpakowanie towar u leży po stronie 
Zamawiaj ącego. 
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Pytanie 4:   
Pakiet 3 poz. 2 – Prosimy o doprecyzowanie jaka ma być rączka i listwa – metalowa czy plastikowa? 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie obu rozwi ązań.  
 

Pytanie 5:   
Pakiet nr 4  - Czy Zamawiający dopuści tablicę z napisem „śliska podłoga” i ostrzegawczym znakiem w 
kolorze czerwonym? 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie o kreślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6:   
Pakiet nr 5 Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści wózek ze stali nierdzewnej? Pragniemy podkreślić, że stal 
posiada specjalne właściwości fizykochemiczne, odporne na korozję ze strony np.: czynników 
atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych, etc. Stal nierdzewna jest 
zdecydowanie wytrzymalsza i produkty wykonane z niej są lepsze. 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymen tu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7:   
Czy Zamawiaj ący dopu ści mo żliwo ść składania ofert cz ęściowych na wybrane pakiety? Takie 
działania z pewno ścią zwiększą konkurencyjno ść pomi ędzy Wykonawcami.  
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący informuje, że zgodnie z pkt.1 rozdziału II dopu ścił składanie ofert 
częściowych na poszczególne pakiety tj.: 
„1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czysto ści oraz 
wózków serwisowych do utrzymania czysto ści. Przedmiot zamówienia jest podzielony na  12 części 
tzw. pakietów, z których każdy stanowi odrębny przedmiot zamówienia tj. 
PAKIET NR 1 – Ręczniki i papier toaletowy; 
PAKIET NR 2 – Ścierki; 
PAKIET NR 3 – Akcesoria do czyszczenia; 
PAKIET NR 4 – Tablica ostrzegawcza; 
PAKIET NR 5 – Wózek do sprzątania i pozostałe akcesoria; 
PAKIET NR 6 – Mop; 
PAKIET NR 7 – Prasa i wiadro; 
PAKIET NR 8 – Środki myjące i czyszczące; 
PAKIET NR 9 – Worki foliowe standardowe; 
PAKIET NR 10 – Worki foliowe duże; 
PAKIET NR 11 – Fartuchy foliowe; 
PAKIET NR 12 – Worki foliowe na zwłoki.” 
Jednocześnie Zamawiający poprawia błąd pisarski w pkt4 rozdziału I – winno być: 
„4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.” 

Pytanie 8:   
Dotyczy pakiet 5 poz. 1 – Jak wynika z przedstawionego opisu Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez wskazanie konkretnego produktu tj.: 
Produkt Vermop Variant 27. Zamawiający ograniczył krąg firm i producentów, którzy mogliby zaoferować 
produkty opisane w SIWZ. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny należy podkreślić, że opis 
przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowywania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mimo, to że ustawodawca dał Zamawiającemu 
możliwość precyzowania przedmiotu zamówienia, to każdy ma obowiązek uwzględnić generalne 
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warunki, jakie nakłada na niego ustaw PZP. W szczególności z art. 26 ust 2 ustawy Pzp, przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany 
przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji zasady równego 
dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust 1 ustawy Pzp. Naruszenie wynikające z art. 29 ust 2 
ustawy Pzp ma charakter pośredni, gdyż szczegółowy opis parametrów wskazuje na konkretny produkt. 
Poza tym, Zamawiający działa wbrew uczciwej konkurencji poprzez zbyt rygorystyczne określenia 
wymagań, co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczając krąg 
wykonawców. Mając na względzie powyższe wnoszę o zmodyfikowanie opisu przedmiotu zamówienia 
poprzez odstąpienie od wymogu posiadania prasy do odsączania mopów z systemem samozaciskowym 
i zastąpieniem zapisem „prasa do wyciskania mopów”. Proszę również o dopuszczenie tolerancji 5-7cm 
+/- na akcesoria (kuwety) 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak równie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że system samozaciskowy 
jest rozwi ązaniem nie tylko jednego wykonawcy. 
 
Pytanie 9:   
Pakiet nr 8  - Czy Zamawiający dopuści do oceny mleczko konfekcjonowane w opakowaniu 1l, po 
odpowiednim przeliczeniu ilości? Spełniające jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu jak wy żej z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści. 
 
Ponadto Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza inn ą ilość szt/kartonów/litrów w opakowaniach  
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku.  
W tym wypadku nale ży ilo ść zaokr ągli ć, zgodnie z zasadami matematyki poni żej 0,5 w dół, 
a końcówki 0,5 i wy ższe zaokr ągla si ę w gór ę. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 06.12.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.00 . 
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