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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, jak niżej:

Pytanie 1
poz 2 - papier toaletowy szary mała rolka - czy Zamawiający dopuszcza papier bez papierowej obwoluty
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

Pytanie 2
poz.11 - płyn do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności opakowania z 1L na 5L - z odpowiednim przeliczeniem na wielkość zgodną z zapotrzebowaniem
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

Pytanie 3
poz.19 - płyn do nabłyszczania i pielęgnacji mebli w aerozolu - czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności opakowania z 250ml na 400ml - z odpowiednim przeliczeniem na wielkość zgodną z zapotrzebowaniem
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

Pytanie 4
poz.28 - odświeżacz powietrza w aerozolu - czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemności opakowania z 500ml na 300ml - z odpowiednim przeliczeniem na wielkość zgodną z zapotrzebowaniem
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie 300 ml, bez konieczności przeliczenia pojemności na sztuki

Pytanie 5
poz.45 - worki na śmieci pojemności 120L - czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości na rolce z 10szt na 25szt - z odpowiednim przeliczeniem na wielkość zgodną z zapotrzebowaniem
Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

Pytanie 6
poz.46 - worki na śmieci pojemności 160L - czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości na rolce z 20szt na 10szt - z odpowiednim przeliczeniem na wielkość zgodną z zapotrzebowaniem
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości na 10 sztuk w 1 rolce, z proporcjonalnym przeliczeniem wagi rolki, przy zachowaniu podanej w SIWZ minimalnej grubości worka.

Pytanie 7 dot. poz. nr 8 – Mydło Biały Jeleń jest kosmetykiem a nie środkiem chemicznym, dlatego nie posiada karty charakterystyki. Jedyne dokumenty jakie posiada mydło Biały Jeleń to karta techniczna produktu oraz potwierdzenie rejestracji do CPNP (informacja potwierdzona u producenta, firmy Pollena Ostrzeszów). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie wyżej wymienionych dokumentów zamiast karty charakterystyki, której de facto nie ma?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza  możliwość złożenia karty technicznej produktu. 
 
Pytanie 8
dot. poz. nr 9 – Mydło Attis jest kosmetykiem a nie środkiem chemicznym, dlatego nie posiada karty charakterystyki. Jedynym dokumentem jaki posiada mydło Attis to potwierdzenie rejestracji do CPNP (informacja potwierdzona u producenta, firmy Gold Drop). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie wyżej wymienionego dokumentu zamiast karty charakterystyki, której de facto nie ma?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza  możliwość złożenia karty technicznej produktu.

Pytanie 9
dot. poz. nr 13 – Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy chodzi o płyn Cilit Bang Kamień i Brud, który występuje tylko w opakowaniach o pojemności 750ml z atomizerem, czy o płyn Cilit Kamień i Rdza, który występuje tylko w opakowaniach 450ml bez atomizera? Producent, firma Reckitt Benckiser, nie produkuje innych płynów do usuwania kamienia i rdzy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na płyn Cilit Bang Kamień i Brud lub produkt równoważny o pojemności 750 ml z atomizerem. Zmienia się także wymagane pH produktu na 0,5-1. 

Pytanie 10
dot. poz. nr 28 – Odświeżacz powietrza Brise (Glade) w aerozolu występuje tylko w opakowaniach o pojemności 300ml. Czy Zamawiający dopuści opakowania o pojemności 300ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie o pojemności 300 ml. 

Pytanie 11
 W załączonym formularzu asortymentowo-cenowym pod nazwą DBFO w poz. 13 brakuje określonej ilości. Prosimy o doprecyzowanie poprzez wskazanie ilości. 
Odpowiedź: W pozycji 13 formularza cenowego 2.27 należy wstawić ilość „0”


Pytanie 12
W załączonym formularzu asortymentowo-cenowym pod nazwą 213P63 znajduje się asortyment identyczny jak w formularzu asortymentowo-cenowym o nazwie 212SP314. Prosimy o informację, czy jednostek ma być 26 czy 27? Jeśli 27 to prosimy o dodanie właściwego formularza asortymentowo-cenowego dla nazwy 213P63.
Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający dołącza właściwy formularz cenowy 2.13 dla Przedszkola nr 63. 

Pytanie 13
Proszę o podanie producenta lub nazwy worków z poz.43, 44, 45, 46, 47 ponieważ worki znanych nam producentów nie spełniają tych wymagań.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może wskazać marki/producenta worków. Opis worków w ww. pozycjach tabeli formularza cenowego jest wystarczający do złożenia oferty. 

Pytanie 14
Ludwik w poz. 5 ma gramaturę 5 kg , to nie jest to samo co 5l ponieważ jest bardzo gęsty, prosimy o zmiany w formularzu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu 1 opakowanie = 5 kg.

Pytanie 15
poz13 Cillit kamień i rdza występuje w op.450ml Ph 1-2 lub Cillit Bang kamień i brud 750ml Ph poniżej 1, który produkt Państwo wymagacie bo taki produkt jak opisany w tej pozycji nie istnieje.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na płyn Cilit Bang Kamień i Brud lub produkt równoważny o pojemności 750 ml z atomizerem. Zmienia się także wymagane pH produktu na 0,5-1. 

Pytanie 16
poz.15 Yplon proszek 1kg nie zawiera w swoim składzie związków wybielających na bazie chloru, prosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu wykreślając „ związki wybielające na bazie chloru”.

Pytanie 17
poz. Cif do stali nierdzewnej nie jest już produkowany od 3 lat,  jeśli jest dostępny na rynku to po terminie ważności, proszę o zmianę tego produktu na inny np. Oro 500ml do stali z rozp. Ludwik do stali z rozp.250ml
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 18 
Poz.28 Brise Glade występuje w opakowaniach 300ml , prosimy o zmianę
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie o pojemności 300 ml. 

Pytanie 18 
Poz. 8 Mydło Biały Jeleń posiada PH 9-11, a Państwo podali w podanej pozycji 5-7. Czy w związku z tym można poszerzyć zakres PH w podanej pozycji od 5-11?
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje wartość wymaganego pH na 7-11. 

Pytanie 19 
Poz. 9 Czy mydło z podanej pozycji musi zawierać olej kokosowy, glicerynę? 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga złożenia oferty na mydło opisane w SIWZ. 

Pytanie 20
Poz. 10 Czy dopuszczają Państwo płyn do szyb w opakowaniach litrowych z przeliczeniem na 0,5l ?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza płyn do szyb w opakowaniach 1 l z przeliczeniem ilości. 

Pytanie 21 
Poz. 28 Czy dopuszczają Państwo odświeżacz w sprayu 500ml+/- 100?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza odświeżacz w sprayu o pojemności 500 ml +/- 100 ml.

Pytanie 22
Poz. 43/44 Czy dopuszczą Państwo worki o grubości 18 micronów?
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

Pytanie 23 
Poz. 45 Czy dopuszczą Państwo worki o grubości 20 micronów ? Czy jest możliwość przeliczenia worków na sztuki i podaniu ceny za 10 sztuk jeżeli rolka posiada 25 sztuk?
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości worków w rolce. 

Pytanie 24
Poz. 46 Czy dopuszczą Państwo worki o grubości 27 micronów? Czy jest możliwość przeliczenia worków na sztuki i podaniu ceny za 10 sztuk jeżeli rolka posiada 20 sztuk?
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości worków w rolce. 

Pytanie 25 
Poz. 47 Czy dopuszczą Państwo worki o grubości 27 micronów? Czy jest możliwość przeliczenia worków na sztuki i podaniu ceny za 10 sztuk jeżeli rolka posiada 20 sztuk?
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości worków w rolce.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:
1) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 23 ręcznik papierowy
Zmienia się wymaganą minimalną długość ręcznika z 180 m na min. 130 m
2) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 43 worki na śmieci o pojemności 35 l.
Zmienia się wymaganą grubość oraz wagę rolki z 0,025 mm grubości i 700 g (+/- 30g) wagi rolki na 0,023 mm grubości i 650 g (+/- 30 g) wagi rolki
3) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 1 papier toaletowy 
Zmienia się wymaganą długość rolki papieru z min. 36 mb na 36 mb (+/- 2%)
4) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 2 papier toaletowy 
Zmienia się wymaganą długość rolki papieru z min. 45 mb na 45 mb (+/- 2%)
5) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 3 papier toaletowy 
Zmienia się wymaganą długość rolki papieru z min. 100 mb na 100 mb (+/- 1%)
6) formularz cenowy (załącznik nr 2.1 do 2.27 do SIWZ) poz. 4 papier toaletowy 
Zmienia się wymaganą długość rolki papieru z min. 100 mb na 100 mb (+/- 1%)



W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami treści SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 06.02.2017 r do godz. 10:30 a otwarcia ofert na 06.02.2017 r godz. 11:00. 
Wszystkie zmiany i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. 



