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Znak: AE/ZP-27-22/17                                        Tarnów, 2017-04-18 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na profesjonalnych 

i tradycyjnych środków czystości, dozowników ściennych łokciowych oraz sprzętu do 

utrzymania czystości dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
 
1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. W skład ścierki ze 100% mikrowłókien wchodzi 80% 

poliestru i 20% poliamidu. Ponadto ten rodzaj tkaniny nie można poddać procesowi 
sterylizacji, w której osiągamy temp. np. 1210C i dodatkowo wyższe ciśnienie. W takich 
warunkach ścierka z mikrowłókien straciłaby swoje właściwości. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Jakie próbki należy złożyć w Pakiecie Nr 5?  
3. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 13 lit. b) SIWZ. Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 13 lit. b) 

gdyż pozostałe zapisu wzoru umowy wyczerpują przesłanki nakładania kar                                     
w przedmiotowym zakresie. 

4. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 14 SIWZ. Prosimy o zmianę zapisu: „(…) w wysokości 20% 
wartości (…)” na zapis: „(…) w wysokości 10% wartości (…)”.  

5. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1. Czy Zamawiający dopuści mopa 10-12 tkań, Polskiego 
Producenta spełniający pozostałe wymagania SWIZ? Na rynku obecnie występuje dużo 
mopów z importu (Chiny, Turcja) posiadające 15 rzędów tkań, wykonanych w niskiej jakości 
technologi, a co za tym idzie: ilość tkań nie stanowi o jakości mopa. W przypadku odrzucenia  
prośby  uzasadnienie  

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.3. Czy Zamawiający dopuści ścierkę w jaśniejszym 
odcieniu/barwie czerwonego tj. np. różową, spełniającą pozostałe parametry wymagania 
SWIZ. Kolor różowy jest również stosowany i dopuszczony w oznaczaniu stref czystości, 
jest honorowany w systemie HACCP i nie ma wpływu na właściwości ścierki typu 
chłonność, wytrzymałość itp. W przypadku odrzucenia prosimy o uzasadnienie. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści wyciskarkę w kolorze np. jasno-
antracytowym, szarym lub niebieskim?  Kolor wyciskarki nie ma wpływu na jej działanie  
i jest tylko np. oznaczeniem firmowym producentów. W przypadku odrzucenia prosimy  
o uzasadnienie. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dozownika uniwersalnego 
ściennego z możliwością dołączenia pustej butelki. Dozownik wykonany jest z tworzywa 
ABS, dostosowanego do butelek o różnym kształcie, z uszczelkami odpornymi na działanie 
substancji odkażających, alkoholi, substancji nadtlenkowych. Opakowanie przytrzymywane 
w dozowniku jest widoczne z 4 stron, co pozwala na łatwą kontrole poziomu płynu  
w opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z  2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
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1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ w kolumnie „Wyszczególnienie” w Pakiecie Nr 2 poz. 3   
zapis o treści: 

 „Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonana z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 
35-40 cm, bardzo chłonna, wytrzymała, odporna na odbarwienia, bezpyłowa, (poliester 100%), 
ciężar powierzchniowy 200-350 g/m2,  temperatura prania do 950C, dezynfekcja termiczna do 
1210C, wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony.” 
zamienia na zapis o treści: 

„Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonana z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 35-
40 cm, bardzo chłonna, wytrzymała, odporna na odbarwienia, bezpyłowa, (poliester 100% lub 
poliester 80%, poliamid 20%), ciężar powierzchniowy 200-350 g/m2, temperatura prania do 
950C, wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony.” 

Ad.2 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z  2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ W pkt IV.1.4.1.7 SIWZ  

zapis o treści: 

„Próbki przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1-3 oraz w Pakiecie Nr 5 
poz. 8 i 10. Wszystkie próbki winny być w oryginalnych opakowaniach z etykietą.”  
zmienia na zapis o treści: 

„Próbki przedmiotu zamówienia zaoferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1-3 oraz w Pakiecie Nr 5 
poz. 8 i 9. Wszystkie próbki winny być w oryginalnych opakowaniach z etykietą.”  
Ad. 3-4 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w dotychczasowych zapisach pkt XIV 
SIWZ - „Ogólne warunki umowy”, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie 
będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad.5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 mopa 10-12 tkań, 
zaoferowany mop  winien być tkany: ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania 
oraz spełniać pozostałe wymagania SIWZ.  Ilość tkań ma wpływ na chłonność mopa i jego 
żywotność (długość okresu użytkowania). 
Ad.6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 ścierek w kolorze 
różowym. Określone w SIWZ kolory ścierek są związane z koniecznością zachowania 
kolorystyki produktów zgodnych z kolorystyką określoną dla nich w procedurach stosowanych 
przez Zamawiającego. 
Ad.7 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 11 wyciskarki w kolorze jasno-
antracytowym lub szarym, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie wyciskarki w kolorze 
niebieskim. 
Ad.8 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 opisanego w pytaniu dozownika, pod 
warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ w kolumnie „Wyszczególnienie” w Pakiecie Nr 2 poz. 1   
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zapis o treści: 
 „Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany 
(ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 55-65%, poliester 35-45%, 
tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem 
umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, 
obwoluta na mopie koloru niebieskiego i czerwonego (do wyboru w momencie zamówienia), 
przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), 
temperatura prania do 950C, dezynfekcja termiczna do 1210C, gwarancja na 250 prań, chłonność 
250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania..” 
zamienia na zapis o treści: 

„Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany 
(ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 55-65%, poliester 35-45%, 
tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem 
umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, 
obwoluta na mopie koloru niebieskiego i czerwonego (do wyboru w momencie zamówienia), 
przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), 
temperatura prania do 950C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop 
oznakowany przypisem prania.” 

 

 
W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.2 oraz dokonaną modyfikacją, działając 

na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża 
termin składania i otwarcia ofert na:  
- składanie ofert do dnia 24.04.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 24.04.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                  
w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SIWZ 
w zakresie Pakietu Nr 2 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


