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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji rstotnych Warunków Zamówienia

na dostawę Środków czystości, części eksploatacyjnych, worków separacyjnych do prania
oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala przy

ul. Szwajcarskiei 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 09.02.2076r, uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: dot. specyfikacji szczegółowej pakiet I. Opis przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego w pakiecie I dla przedmiotów chemicznych wskazuje jednoznacznie na produkty tylko
jednej firmy, tj. MEDI-SEPT. Pomimo, że Zamawiający w SIWZ dopuszcza rozwiązanie równowazne
jednak z uwagi na zbytnie dookreŚlenie przedmiotu zamówienia niemożliwe jest zaoferowanie
produktu innego producenta niz MEDI-SEPT: poz. 1 preparat do mycia szyb MC220 0,5l MEDI-SEPT,
poz, 2 płyn do ręcznego mycia naczyń Mc510 1l, MEDI-SEPT, poz. 3 preparat do mycia urządzen
sanitarnych MC310 5l, MEDI-SEPT, poz.4 preparat do mycia powierzchni zmywalnych MC210 5l,
MEDI-SEPT, poz.5 antybakterfiny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów MC320 750ml, MEDi-
SEPT, poz, 6 antybakteryjny zel do czyszczenia i wybielania sanitariatów MC330 750ml, MEDI-SEPT,
poz,7 emulsja samopołyskowa do podłÓg MC112 5l, MEDI-SEPT, poz. B preparat do czyszczenia
gresu iusuwania soli z posadzek MG160 5l, MEDI-SEPT, poz"9 wysokoalkaliczny preparat do
gruntownego czyszczenia podłóg MG130 5|, MEDI-SEPT, poz, 10 wysokoalkaliczny preparat do
usuwania powłok ochronnych igruntownego czyszczenia MG121 5l, MEDI-SEPT, poz, 11 emulsja do
czyszczenia powierzchni kuchennych i sanitarnych MC520 600ml, MEDI-SEPT, ?oz. 12 odŚwieżacz
powietrza MC610 500ml, MEDI-SEPT, poz, 13 preparatdo czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej
lĄC24O 50Oml, MEDI-SEPT. Określenie w taki sposób przedmiotu zamówienia narusza wyrazoną w
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Dodatkowo powyższą zasadę potwierdza fakt bezpodstawnego wymogu zaoferowania w pakiecie I
poz. 1-10 produktów jednego producenta. Uzasadniając to możliwością wzajemnego oddziaływania
preparatów. W jaki zatem sposób wzajemnie oddziałuje na siebie płyn do mycia naczyń z płynem do
mycia szyb? Ponadto wymóg przez Zamawiającego w specyfikacji szczegółowej poz. 50 trapezowych
zakładek po bokach przeszytych szwem zygzakowatym z dodatkowym szwem prostym przeszytym
poŚrodku trapezowych zakładek nie ma zadnego znaczenia na funkcjonalność mopa. Występują
równiez inne rodzaje szwów, więc wskazanie przez Zamawiającego konkretnego rodzaju szwu jest w
zaden sposób nieuzasadnione. Poz. L9-20 - wskazanie konkretnego koloru równiez nie ma zadnego
znaczenia na przeznaczenie stelaza. Biorąc powyzsze pod uwagę wnioskujemy o zmianę opisu
przedmiotu zamówienia, dopuszczając zaoferowanie produktów równowaznych lub o wskazanie
produktów równoważnych występujących na rynku spełniających wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający dopuszcza mozliwość złożenia ofertv

równowaznej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równowazny
będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie
cdpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Produkt zaproponowany jako
równowazny nie moze odbiegać jakością, standardem, ani parametrami technicznymi od założonych
przez Zamawiającego co nalezy udokumentować w sposób nie budzący zadnych wątpliwości.
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Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
11.02.2016 r. pozostaje bez zmian.
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