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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów gospodarczych,
dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów,
Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
sprawy: DZPUCK.262.111.2020
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących
w/w postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 oczekuje dozownika łokciowego dostosowanego do
wkładania butelki o pojemności 500 ml i jednocześnie 1 litr?
Odpowiedź 1
Zamawiający udzielając odpowiedzi informuje, że w zakresie części nr 2 nie oczekuje dozownika łokciowego
dostosowanego do wkładania butelki o pojemności 500 ml i jednocześnie 1 litr, ale dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści dozownik spełniający wszystkie wymogi SIWZ
bez możliwości regulacji głowicy , z możliwością regulacji ilości dozowanego preparatu od 0,5 ml do 1,5 ml (co
0,5 ml) ? Pragniemy podkreślić, że dozowanie 3 ml jest możliwe przy naciśnięciu 2 razy co zapewni właściwe
dozowanie preparatu, a tym samym pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce
o wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź 2
Zamawiający udzielając odpowiedzi podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Zakłady lecznicze UCK WUM:
 Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
 Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie /
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci,ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091
Warszawa
 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie Nr 11:
Ściereczki do usuwania zabrudzeń z powierzchni gładkich
- możliwość prania w temperaturze 60 stopni (wyższa temp. przy wymaganym poniższym składzie zniszczy
mikrofazę)
- skład: 80% POLIESTER, 20% POLIAMID
- posiadająca bardzo dobre właściwości absorpcyjne i czyszczące (bez pozostawiania smug i kłaczków)
- brzegi ścierki trwale wykończone
- wymiary 40x40 cm
- dostępne w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty
- gwarantowana wytrzymałość (bez zmiany właściwości materiału) na nie mniej niż 300 cykli prania w
profesjonalnej pralnicy
- odporna na działanie preparatów dezynfekcyjnych,
- gramatura min.220g.m2
- waga 36,8 g
Odpowiedź 3
Zamawiający udzielając odpowiedzi podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie Nr 11:
Ściereczki do usuwania zabrudzeń z powierzchni gładkich
- możliwość prania w temperaturze 60 stopni (wyższa temp. przy wymaganym poniższym składzie zniszczy
mikrofazę)
- skład: 80% POLIESTER, 20% POLIAMID
- posiadająca bardzo dobre właściwości absorpcyjne i czyszczące (bez pozostawiania smug i kłaczków)
- brzegi ścierki trwale wykończone
- wymiary 30 cm x 30 cm
- dostępne w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty
- gwarantowana wytrzymałość (bez zmiany właściwości materiału) na nie mniej niż 300 cykli prania w
profesjonalnej pralnicy
- odporna na działanie preparatów dezynfekcyjnych,
- gramatura min.360g.m2
Odpowiedź 2
Zamawiający udzielając odpowiedzi podtrzymuje zapisy SIWZ.
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