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Wyjaśnienia nr 1

na dostawę chemii ,flŁi.Hi:a:'i'r".Tr'*§l"Y"HJ§[ś.11".-#,lT-"ni" "=y"tości 
dta

potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytanibmi do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 21,07,2077r. uprzejmie wyjaŚniam:
Pytanie 1: Zwracam się z proŚbą o podzielenie asortymentu w wykazie środków czystości na dwa
pakiety, które będą stanowiły pakiet: preparatów do mycia i czyszczenie oraz pakiet: materiałów do
utrzymania czystoŚci. W pakiet 1 proponuję: od pozycji nr 1do 77; W pakiet 2 proponuję umieścić
pozostały asortyment tz. Od pozycji 18 do pozycji 31.
OdpowiedŹz Zamawiający nie wyraza'zgody na rozdzielenie asortymentu na dwa pakiety. Chemia
profesjonalna oraz profesjonalny sprzęt do utrzymania czystości połączony został w jeden pakiet, ze
względu na to aby jeden dostawca realizował umowę łącznie, wykluczając w ten sposób sytuację, w
której rozstrzyga się tylko jeden z pakietów i zamawiający posiada chemię a nie pos-iada sprzętu lub
odŃrotnie. Sytuacja taka bowiem stwarza ryzyko zakupów interwencyjnych, które są drozsze od
standardowego przetargu nieograniczonego. Ponadto produkty te są dostępne i dystrybuowane na
terenie całej Polski zarówno przez producentów jak i dystrybutorów.
Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą proŚbą o usunięcie wymagania, aby proponowane środki
czyŚtoŚci były produktami jednego producenta, bowiem jak mogą wzajemnie na siebie oddziaływać
np. Środki do mycia szyb, podłóg, sanitariatów czy też pielęgnacji stali nierdzewnej?
OdpowiedŹ: Zamawiający nie wyraza zgody na usunięcie wymagania aby środki były produktami
jednego producenta, ponieważ w zapisach SIWZ pkt III.1. Zamawiający wyraźnie określił, iź ze
względu na mozliwość wzajemnego oddziaływania preparatów wymagane jest aby proponowane
Środki czystości były produktami jednego producenta - dotyczy to pozycja 1 - 8, a tym samym
płyn do mycia szyb oraz pielęgnacji stali nierdzewnej nie wchodzą w te wymagania, Każdy składnik
chemiczny mieszaniny czy substancji chemicznej ma konkretną funkcję. Pewne składniki nadają
produktowi aktywność, inne mogą ułatwić jego rozpuszczalność w wodzie, jeszcze inne nadają mu
przyjemny zapach lub kolor. Ponadto muszą byĆ bezpieczne dla zdrowia i środowiska, Wszystkie
razem tworzą produkt, który jest łatwy w uzyciu i daje porządane rezultaty, dlatego w przypadku
produktów do zastosowań profesjonalnych niezbędne jest określenie choćby minimum tych
parametrów i takie zostały zawarte w SIWZ. Ponadto w niniejszym postępowaniu zamawiający
zmodyfikował opisy przedmiotu zamówienia w sposób umozliwiający złożenie oferty przez szersze
grono wykonawców, a tym samym nie utrudniające uczciwej konkurencji,

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
2a.O7.2OL7 r. pozostaje bez zmian.
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