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  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo 
  Miasta Stołecznego Warszawy 
   ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa  
    tel. 022 533 78 90,  faks 022 533 79 85 
    p.kobierski @dbfobemowo.pl 

                                                                                                                                                                                                
DBFO.SSZP.0141.25.2016.MBe    Warszawa, dn. 03.02.2016 r. 
 
 
 
 
        

Do wszystkich Wykonawców 
 
   
 

Zamawiający, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy, 
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na 
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
„Dostawę artykułów czystościowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo 
m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, udziela 
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także zgodnie z  art. 38 ust. 
4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy SIWZ, jak niżej: 

1. dot. poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści mydło sodowe toaletowe w kostce, spełniające 
opisane wymagania, o gramaturze 200g z przeliczeniem ilościowym na 341 sztuk? 

Odpowiedź: Nie, wymagane parametry jak w SIWZ. 

2. dot. poz. nr 61 - Czy Zamawiający dopuści wiadro plastikowe o pojemności 10l, 
spełniające opisane wymagania, z plastikową rączką? 

Odpowiedź: Nie, wymagane parametry jak w SIWZ. 

3. dot. poz. nr 89 - Proszę o podanie modelu odkurzacza lub symbolu worków, ponieważ 
sama nazwa Zelmer Allegro nie wystarczy by ustalić jakie worki będą pasowały do 
odkurzacza, który Państwo posiadają.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga typu worków ZMB05K lub równoważnych. 

4. dot. poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści uniwersalny środek myjący do silnie 
zabrudzonych powierzchni, spełniający opisane wymagania, o pH 5-6? 

Odpowiedź: Nie, wymagane parametry jak w SIWZ. 

5. dot. poz. nr 28 - Czy Zamawiający dopuści płyn do mycia i zabezpieczania powierzchni ze 
stali nierdzewnej, spełniający opisane wymagania, w opakowaniu 650ml z przeliczeniem 
ilościowym na 134 sztuki? 
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Odpowiedź: Nie, wymagane parametry jak w SIWZ. 

6. dot. poz. nr 31 - Czy Zamawiający dopuści płyn do usuwania kamienia w zmywarkach, 
spełniający opisane wymagania, w opakowaniu 5l z przeliczeniem ilościowym na 140 sztuk? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

7. dot. poz. nr 92 - Czy Zamawiający dopuści kosz na śmieci, spełniający opisane wymagania, 
o pojemności 30l? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

8. dot. poz. nr 93 - Czy Zamawiający dopuści kosz na śmieci, spełniający opisane wymagania, 
o pojemności 50l? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

9. W związku z licznymi pytaniami, zwracam się do Państwa z prośbą o przedłużenie 
terminu składania ofert przynajmniej do dnia 03.02.2016 r. 

Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 09.02.2016 r.  

10. dotyczy produktów w których Zamawiający wymaga atestu PZH 
 Czy Zamawiający wymaga aktualnych atestów PZH? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

 
11. dotyczy poz. 1, 2 

 Zamawiający wymaga papieru białego. Czy chodzi o papier celulozowy? Jeżeli natomiast 
Zamawiający wymaga papieru makulaturowego prosimy o podanie oczekiwanej białości np. 
65%, 75%. Jak Zamawiający zamierza badać odcień białości papieru? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga papieru celulozowego. 

 
12. dotyczy poz. 3 

 Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu „PET”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga opakowań typu kanister z tworzywa HDPE. 

 
13. dotyczy poz. 6, 8 

 Czy Zamawiający wymaga atestu PZH? Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu 
typu „PET”? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aktualnego atestu PZH. Zamawiający wymaga 
opakowań typu kanister z tworzywa HDPE. 
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14. dotyczy poz. 9 
 Aby w pełni spełnić oczekiwania Zamawiającego proszę o dookreślenie składu i innych 

parametrów oczekiwanego płynu. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje płynu do mycia szyb typu Clin lub równoważny  

 
15. dotyczy poz. 12 

 Zamawiający wymaga produktu typu Domestos, jednocześnie podając „gęsty żel do wc”. 
Pragniemy zasygnalizować Zamawiającemu, że Domestos nie ma formy żelu tylko płynu. 
Czy Zamawiający może zatem odstąpić od zapisu: „typu Domestos”?  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu „typu Domestos” 

 
16. dotyczy poz. 13 

 Czy Zamawiający może odstąpić od zapisu: „antybakteryjna” z zastrzeżeniem że produkt 
będzie spełniał wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od zapisu „antybakteryjna” 

 
17. dotyczy poz. 14 

 Zamawiający podaje skład produktu: „< 5 % podchloryn sodu, < 5 %; N-tlenki,  < 5 % 
wodorotlenek sodu, < 1 %; niejonowe środki powierzchniowo czynne”. Użyta liczna 
interpunkcja w tym zapisie sprawia że zapis staje się nieczytelny. Prosimy Zamawiającego o 
doprecyzowanie składu wymaganego produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis: „< 5 % podchloryn sodu, < 5 %; N-tlenki  < 
5 % wodorotlenek sodu, < 1 % niejonowe środki powierzchniowo czynne”. 

 
18. dotyczy poz. 15 

 Aby w pełni spełnić oczekiwania Zamawiającego proszę o dookreślenie składu i innych 
parametrów oczekiwanego płynu. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje płynu do usuwania kamienia i rdzy w sprayu typu 
Cilit Bang lub równoważny 

 
19. dotyczy poz. 18 

 Czy Zamawiający dopuści emulsję w kolorze brązowym? Czy Zamawiający dopuści produkt 
w opakowaniu typu „PET”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza emulsji w kolorze brązowym. 
Zamawiający wymaga opakowań typu kanister z tworzywa HDPE. 

 
20. dotyczy poz. 19 

 Czy Zamawiający wymaga atestu PZH? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aktualnego atestu  PZH. 

 
21. dotyczy poz. 23 

 Czy Zamawiający dopuści ścierkę o min. wymiarach 50x60 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis:  

gramatura min. 300 g/m2. Zamawiający wymaga też złożenia próbki – 1 sztuka.  

 
22. dotyczy poz. 37 

 Aby w pełni spełnić oczekiwania Zamawiającego proszę o dookreślenie składu i innych 
parametrów oczekiwanego produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu typu Brise lub równoważnego. 

 
23. dotyczy poz. 38 

 Czy Zamawiający dopuści krem w opakowaniu 100 ml spełniający wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  z zastrzeżeniem konieczności przeliczenia ilości 
sztuk. 

 
24. dotyczy poz. 41 

 Czy Zamawiający dopuści koncentrat płynu o pH 2-4 spełniający wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści płyn o pH 2-4, przy zachowaniu pozostałych 
wymaganych parametrów i właściwościach. 

 
25. dotyczy. poz. 45 

 Czy podając jako jednostkę miary „sztuka” Zamawiający miał na myśli „para” jak w poz. 42, 
43, 44? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyceny pary (1 sztuka=1 para) 

 
26. dotyczy poz. 49 

 Czy Zamawiający może podać jakie wiadra miał na myśli, gdyż nie udało nam się znaleźć 
wiadra o parametrach wskazanych przez Zamawiającego? Ewentualnie prosimy o zmianę 
wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis dopuszczając wiadro o pojemności 15 l (+/- 1 
l), o wymiarach: długość 37 cm x szerokość 26 cm x wysokość 29 cm (+/- 1 cm dla 
każdego podanego wymiaru) 



5 
 

 
27. dotyczy poz. 50 

 Zamawiający wymaga wiadra o wys. min. 40 cm i kija o wys. min. 140 cm czy nie zaszła 
pomyłka w wymiarach? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis: wysokość wiadra min. 35 cm i kij o 
wysokości min. 140 cm, typu Vileda lub równoważny. 

 
28. dotyczy poz. 53 

 Co Zamawiający rozumie poprzez określenie: „pojemnik przykrywany”? Prosimy o 
dookreślenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczotki w pojemniku z nakładką zasłaniającą 
szczotkę, tak aby zachować walory higieniczno-estetyczne produktu. 

 
29. dotyczy poz. 55 

 Czy Zamawiający dopuści tolerancję w dł. i wys. ok. 2 cm? Czy Zamawiający dopuści miotłę 
o masie ok. 450-500g. Miotła 800g przy długości podanej przez Zamawiającego nie 
występuje.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

 
30. dotyczy poz. 59 

 Czy Zamawiający wymaga ścierki o konkretnej gramaturze? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ścierki o gramaturze min. 120 g/m2 

 
31. dotyczy poz. 64 

 Czy Zamawiający dopuści szczotkę o dł. 26-30 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. 

 
32. dotyczy poz. 65, 66 

 W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował wagę i wymiary wymaganego produktu? 

Odpowiedź: Zamawiający żąda próbek produktów (po 1 sztuce dla poz. 65 i 66). 
Zamawiający dokona pomiaru w zakresie wagi i wymiarów. Dla potrzeb weryfikacji 
produktów i porównania z przedstawionymi wymaganiami, Zamawiający przyjmuje, że 
waga wzorcowa dla poz. 65 wynosi 32 g a dla pozycji 66 wynosi 13 g. Zamawiający 
dopuszcza tolerancję w wadze +/- 1,5 g.  

 
33. dotyczy poz. 69 

 Czy ściągaczka do szyb ma mieć możliwość założenia na kij (rączka z otworem) czy też nie? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby ściągaczka do szyb miała możliwość 
założenia na kij.  

 
34. dotyczy poz. 79 

 Proszę Zamawiającego o określenie długości wymaganej rolki. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rolki o długości min. 100 mb. 

 
35. dotyczy poz. 80 

 Co Zamawiający rozumie poprzez określenie: „kremowe”? 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z poz. 80 i  przenosi liczbę sztuk  mydła do poz. 6. 

 
36. dotyczy poz. 98 

 Proszę Zamawiającego o określenie minimalnej długości. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga roki o długości min. 25 mb. 

37. dotyczy poz. 102 
 Na rynku przyjmuje się, że worki 35 l/50 mają wymiary 50x60 cm. Przy grubości 0,03 mm, 

waga rolki będzie wynosić ok. 830g, w związku z tym powstaje nieścisłość pomiędzy 
wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, gdyż przy wadze rolki 700g grubość folii 
będzie wynosić 0,025 mm. Prosimy o weryfikację parametrów podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i wymaga worka 35 l/50, grubość folii 0,025 
mm, waga 700 g (+/- 30g). Pozostałe parametry bez zmian.  

UWAGA! Zmiana numeru pozycji na 101. 

 
38. dotyczy poz. 103 

 Na rynku przyjmuje się, że worki 60 l/50 mają wymiary 60x80 cm. Przy grubości 0,03 mm, 
waga rolki będzie wynosić ok. 1330g, w związku z tym powstaje nieścisłość pomiędzy 
wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, gdyż przy wadze rolki 1200g grubość folii 
będzie wynosić 0,027 mm. Prosimy o weryfikację parametrów podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i wymaga worka 60 l/50, grubość folii 0,027 
mm, waga 1200 g (+/- 40g). Pozostałe parametry bez zmian.  

 UWAGA! Zmiana numeru pozycji na 102. 

39. dotyczy poz. 104 
 Na rynku przyjmuje się, że worki 120 l/10 mają wymiary 70x110 cm. Przy grubości        

0,035 mm, waga rolki będzie wynosić ok. 500g, w związku z tym powstaje nieścisłość 
pomiędzy wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, gdyż przy wadze rolki 400g 
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grubość folii będzie wynosić 0,028 mm. Prosimy o weryfikację parametrów podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i wymaga worka 120 l/10, grubość folii 
0,028 mm, waga 400 g (+/- 20g). Pozostałe parametry bez zmian.  

 UWAGA! Zmiana numeru pozycji na 103. 

 
40. dotyczy poz. 105 

 Na rynku przyjmuje się, że worki 160 l/20 mają wymiary 90x110 cm. Przy grubości 0,035 
mm, waga rolki będzie wynosić ok. 1275g, w związku z tym powstaje nieścisłość pomiędzy 
wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, gdyż przy wadze rolki 1200g grubość folii 
będzie wynosić 0,033 mm. Prosimy o weryfikację parametrów podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i wymaga worka 160 l/20, grubość folii 
0,033 mm, waga 1200 g (+/- 40g). Pozostałe parametry bez zmian.  

 UWAGA! Zmiana numeru pozycji na 104. 

 
41. dotyczy poz. 106 

 Na rynku przyjmuje się, że worki 240 l/10 mają wymiary 90x135 cm. Przy grubości 0,04 mm, 
waga rolki będzie wynosić ok. 900g, w związku z tym powstaje nieścisłość pomiędzy 
wymaganiami podanymi przez Zamawiającego, gdyż przy wadze rolki 1000g grubość folii 
będzie wynosić 0,045 mm. Prosimy o weryfikację parametrów podanych przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i wymaga worka 240 l/10, grubość folii 0,04 
mm, waga 900 g (+/- 30g). Pozostałe parametry bez zmian.  

 UWAGA! Zmiana numeru pozycji na 105. 

 
 

42. Zamawiający zażądał wzorów produktów z pozycji od 101 do 107. W załączniku nr 2, tj. 
w formularzu cenowym, brakuje pozycji nr 101. Czy Zamawiający zaktualizuje formularz 
cenowy? 

 Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w tym zakresie.  

 
43.  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania atestu PZH przez produkty z pozycji 
11, 20, 29, 30, 31?. Zgodnie z przepisami wymóg posiadania atestów PZH produktów 
chemicznych wydawanych przez PZH w Warszawie obowiązywał do 31.12.2002 r i został 
zniesiony przepisami art. 66 ustawy. z dn. 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodności 
(Dz.U.2002 nr 166 poz.1360 z późniejszymi zmianami). Aktualnie mającymi zastosowanie w 
tej kwestii przepisami są ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgodności i ustawa z dn. 
11.01.2001 r o substancjach i preparatach chemicznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia 
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z dnia 03.07.2002 r w sprawie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatu 
niebezpiecznego. W świetle obowiązujących przepisów dołączanie atestów PZH nie jest 
wymagane, natomiast właściwym dokumentem są karty charakterystyki. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia wymóg jak w SIWZ. Zamawiający 
podkreśla, iż produkty te będą używane w szkołach i przedszkolach, co wymusza 
produkty dobrej jako ści, posiadające aktualne atesty.  

44. dot. poz. nr 52 - Czy Zamawiający dopuści mop sznurkowy z mikrofibry o gramaturze 
160 g/m2, ponieważ mopy o większej gramaturze z mikrofibry nie są dostępne na rynku? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga mopa sznurkowego o gramaturze min. 250 
g/m2. Pozostałe parametry bez zmian.  

45. dot. poz. nr 66 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki do szyb spełniające opisane 
wymagania o gramaturze 100 g/m2? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga ścierki do szyb o gramaturze min. 200 g/m2. 
Pozostałe parametry bez zmian. 

 
46. dot. poz. nr 25 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki papierowe składane ZZ białe 
spełniające opisane wymagania jednowarstwowe o gramaturze 24 g/m2 (reszta parametrów 
bez zmian)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga ręczników zgodnie z parametrami wskazanymi 
w SIWZ. 

47. Czy zamawiający, w pozycji 21. Dopuszcza produkt o gramaturze 700-750ml? 
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  z zastrzeżeniem konieczności przeliczenia ilości 
sztuk. 

48. dot. poz. nr 2 - Czy surowiec, z którego ma być wykonany papier to celuloza? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga papieru wykonanego z celulozy. 

49. dot. poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści pH w przedziale 6-10? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z 
opisem w SIWZ. 

50.  dot. poz. nr 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści proszek do prania o gramaturze 6 kg z 
przeliczeniem ilościowym (w pozycji 4 byłoby 158 sztuk, w pozycji nr 5 byłoby 196 sztuk)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  z zastrzeżeniem konieczności przeliczenia ilości 
sztuk. 
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Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w zakresie: 

Pkt. 13.4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu 
a) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

- karty charakterystyki preparatów dla produktów wskazanych w formularzu cenowym – 
załącznik nr 2 do SIWZ w następujących pozycjach: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 56, 57, 62, 63, 70, 75, 76, 80, 81, 84, 91.  

- aktualne atesty PZH dla produktów wskazanych w formularzu cenowym – załącznik nr 2 
do SIWZ w następujących pozycjach: 6, 8, 11, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 39. 

- w przypadku produktów równoważnych Zamawiający wymaga przedstawienia testów 
przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających zgodność 
produktu z wymaganiami Zamawiającego.  

- próbki oferowanych produktów dla pozycji 1, 2, 25, 65, 66, 101-107 formularza 
cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ – po jednym opakowaniu dla każdej pozycji. 

Próbki, ze względu na wykorzystanie ich przy testach, nie będą podlegać zwrotowi. 
Badana będzie zgodność zaoferowanego produktu z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

Dostarczone próbki powinny być tożsame z artykułami, które będą dostarczane w czasie 
realizacji zamówienia. 

Instrukcja związana ze składaniem próbek znajduje się w pkt. 17.11. SIWZ. 

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w zakresie: 

Pkt. 6.2. Produkty równoważne  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że oferowane 
produkty spełniają n/w warunki: 

a) ich stosowanie nie naruszy praw gwarancyjnych producenta sprzętu, dla których są 
przeznaczone, 
b) są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż produkty oryginalne, 
c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 
d) ich jakość i parametry nie mogą być gorsze niż produktu oryginalnego. 

Zamawiający informuje, że będzie żądał od Wykonawcy wykazania, że oferowane przez 
niego produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
formularzu cenowym (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 
Za produkt równoważny Zamawiający uznaje produkt, który w porównaniu z wyrobem 
oryginalnym charakteryzuje się porównywalną, tj. taką samą bądź lepszą jakością, 
niezawodnością i parametrami. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że parametry, jakość lub 
niezawodność dostarczonych przez Wykonawcę produktów równoważnych odbiega na 
niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego, wówczas Zamawiający będzie żądał od 
Wykonawcy wymiany produktu na nowy. 

W przypadku produktów równoważnych Zamawiający wymaga przedstawienia testów 
przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających zgodność 
produktu z wymaganiami Zamawiającego.  




