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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 26 lipca 2011 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości; znak sprawy:
                        16/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r., nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz
dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu II poz. nr 1- na podstawie art. 29 ust. 2, w powiązaniu z art. 7 ust 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do oceny
preparat spełniający wymogi siwz, o pH 11,5-12,0, które jest minimalnie róŜne od
wskazanego a nie ma wpływu na skuteczność, wydajność, właściwości preparatu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 1 preparat o pH 11,5-12,0.

Pytanie nr 2:
Dotyczy pakietu II poz. nr 5- na podstawie art. 29 ust. 2, w powiązaniu z art. 7 ust 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do oceny
preparat spełniający wymogi siwz, o pH 0,3-0,5, które jest minimalnie róŜne od wskazanego
a nie ma wpływu na skuteczność, wydajność, właściwości preparatu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie II poz. 5 preparat o pH 0,3-0,5.
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Pytanie nr 3:
Dotyczy pakietu II poz. nr 1-5- na podstawie art. 29 ust. 2, w powiązaniu z art. 7 ust 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści dostawę
w opakowaniach 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:
Pakiet nr 2 poz. 1- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do
gruntownego czyszczenia i usuwania powłok polimerowych o ph ok. 12, spełniający
pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
Pakiet nr 2 poz. 2- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o ph 8,0 – 9,0,
odpornego na działanie średnioalkalicznych środków dezynfekcyjnych, spełniający pozostałe
wymogi SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Pakiet nr 2 poz. 3- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia
i pielęgnacji podłóg o ph 8,2 – 9,0, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:
Pakiet nr 2 poz. 4- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia
wszelkich powierzchni ponadpodłogowych, o zapachu pomarańczy i ph 10 – 11, spełniający
pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Pakiet nr 2 poz. 5- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do bieŜącego
i gruntownego mycia wszelkich powierzchni kwasoodpornych z urządzeń sanitarnych
w sanitariatach, usuwający kamień wodny, osady wapienne i urynowe, rdzę, tłuszcze oraz
pozostałości mydlane o ph ok. 1,0?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9:
Pytanie dot. pakietu nr 2- czy Zamawiający wymaga zamontowania dozowników naściennych
do dozowania chemii do bieŜącego utrzymania czystości, jeśli tak to proszę o podanie ich
ilości oraz rodzaju /czy mają to być dozowniki na jeden, dwa lub trzy preparaty/?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 1- formularzu ofertowym- w Pakiecie II dodając zapis o treści:
„*Wykonawca na czas obowiązywania umowy uŜyczy bez odrębnego wynagrodzenia
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Zamawiającemu systemy dozujące z moŜliwością podłączenia co najmniej 3 preparatów
czyszczących w ilości 11 szt.”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach” przedłuŜa termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na
dostawę środków czystości; znak sprawy: 16/ZA/11, na dzień 2.08.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.08.2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Pakiet II- Specjalistyczne środki czystości

L.p. ASOTRYMENT NAZWA J.m. ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO

VAT
[%]

WARTO ŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

1. Niskopieniący silny środek do gruntownego
zmywania starych past i powłok polimerowych z
twardych posadzek. Skutecznie usuwający
zabrudzenia z: powierzchni z tworzywa
sztucznego, PCV, kamienia naturalnego.
Zawierający związki powierzchniowo czynne,
rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.
Opakowanie 10 L, pH koncentratu 12,5-13,6.
* dopuszcza preparat o pH 11,5-12,0.  szt. 44  

2. Powłoka polimerowa odporna na działanie
środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
Nadający połysk oraz warstwę ochronną odporną
na zuŜycie powłok z tworzywa sztucznego, PCV.
Opakowanie 10 L, pH koncentratu 7,5-8,5.  szt. 37  

3. Niskopieniący środek do mycia i pielęgnacji
wszystkich wodoodpornych posadzek
powlekanych i niepowlekanych: tworzywo
sztuczne, PCV, kamień naturalny itp. Posiadający
właściwości antypoślizgowe, do mycia mopem i
maszynowo. Opakowanie 10 L, pH koncentratu
7,0-8,2.  szt. 58  

4. Niskopieniący środek myjący do mycia mebli
laminowanych, posadzek niezabezpieczonych
powłokami polimerowymi, glazury, szkła. Nie
pozostawiający smug o przyjemnym zapachu.
Opakowanie 10 L, pH koncentratu 8,0-9,0.  szt. 58  

5. Niskopieniący silny środek do mycia pomieszczeń
sanitarnych. Skutecznie usuwający brud, osady
wapienne, rdzę z armatury i porcelany sanitarnej,
szkła, tworzyw sztucznych, chromu i stali
nierdzewnej. Posiadający właściwości
antybakteryjne i pielęgnujące. Opakowanie 10 L,
pH koncentratu 0,5-0,7.  szt. 12  
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* dopuszcza preparat o pH 0,3-0,5.
6. Wózek do sprzątania, stelaŜ metalowy, chromowy

na kółkach, 2 wiadra 25 L, wyciskarka do mopa
taśmowego, uchwyt na worek ( min. wymiar
worka 70 x110)  szt. 6  

Razem:

*Wykonawca na czas obowiązywania umowy uŜyczy bez odrębnego wynagrodzenia Zamawiającemu systemy dozujące z moŜliwością
podłączenia co najmniej 3 preparatów czyszczących w ilości 11 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II :................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)


