
Szczecin, dn. 26.02.2019r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  „Dostawy środków chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów 

gospodarczych do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Szczecinie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin” 

 

Znak sprawy: ZP/01/2019 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści 

siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania 

wraz z odpowiedzią: 

  

Pytanie nr 1  

Dotyczy wszystkich zadań. Jak Zamawiający interpretuje zapis o możliwości zaoferowania 

produktów równoważnych? Jak Zamawiający będzie oceniał produkty równoważne? Na jakiej 

podstawie? Co to znaczy produkt równoważny dla np. produktu z pozycji numer 1, dla części 

1 — chemia gospodarcza -Zamawiający sugeruje mleczko Tytan, Cif — czy wystarczy 

zaoferować produkt, który będzie posiadał równoważne zastosowanie i przeznaczenie, czyli: 

będzie mleczkiem do czyszczenia powierzchni, posiadał opakowanie 0,5-1L i odczyn pH 8-9? 

Czy musi mieć w opisie na etykiecie konkretne zapisy takie jak w SIWZ Zamawiającego? 

Sformułowanie „produkt równoważny" powinno posiadać konkretne określone przez 

Zamawiającego parametry równoważności, takie jak: przeznaczenie, zastosowanie, wartość 

pH, składnik aktywny (w przypadku produktów chemicznych). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego (innego niż wskazany przez 

Zamawiającego) Zamawiający zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ wezwie 

Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów na potwierdzenie, 

że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom opisanym przez 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający w Części III — specjalistyczna chemia ogólna, dopuści opakowania 10L? 

— takie opakowania są tańsze w zakupie i ich zastosowanie generuje dla Zamawiającego 

mniejszą ilość odpadów i Zanieczyszczenia dla Środowiska. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2  

Zamawiający w Części III — specjalistyczna chemia ogólna, nie dopuszcza opakowań 10L. 

Zamawiający dopuszcza opakowania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

 



Pytanie nr 3  

Część V — artykuły gospodarcze, dotyczy pozycji numer 3. Co dla Zamawiającego znaczy 

dozownik łokciowy? Każdy dozownik, nawet zwykły pojemnik z mydłem i pompką 500ml 

kupionym w markecie można nazwać dozownikiem łokciowym, ponieważ można go dozować 

za pomocą łokcia. Proszę bardziej szczegółowo opisać dozownik. Np. Dozownik z tworzywa 

ABS, zamykany na klucz, posiadający uniwersalny zbiornik na mydło / płyn dezynfekujący o 

pojemności 500ml. Możliwość szybkiego montażu/demontażu pompki dozującej i zbiornika na 

płyn. Dozownik posiada przycisk łokciowy do dozowania, posiada regulację dozowania płynu 

i wymienną pompkę. Urządzenie fabrycznie nowe, posiada zestawy montażowe (kołki, śruby). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Zamawiający przez dozownik łokciowy rozumie dozownik z tworzywa sztucznego, 

posiadający uniwersalny zbiornik na mydło o pojemności 500ml, możliwość szybkiego 

montażu/demontażu pompki dozującej i zbiornika na płyn, posiadający przycisk łokciowy do 

dozowania oraz regulację dozowania płynu. Urządzenie fabrycznie nowe. 

 

Pytanie nr 4  

Chemia gospodarcza domowa, poz. 30. Czy podany wymiar jest wymiarem pojedynczego 

listka ręcznika? Co to jest według Zamawiającego głębokość ręcznika? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4  

Podany „wymiar: 310 x 220 x 220 mm (wys/szer/gł)” jest wymiarem podajnika do ręcznika 

papierowego. 

 

 

 


