A.271.1.2018

Iława, dnia 11.10.2018 r.
IŁAWSKIE CENTRUM SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI
14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
NIP 744-16-64-448
Regon 519600818

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: A.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: Utrzymanie
czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ
Zamawiający udziela odpowiedzi do treść SIWZ pn. utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w
Iławie, znak postępowania A.271.1.2018.
Zapytanie 1
Zamawiający w części CENNIK pozycja III w tabeli zużycie materiałów i środków, podał charakterystykę
materiałów i środków. Wobec tego prosimy o:
a) wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga papieru toaletowego dwóch producentów – Tork i Katrin czy tylko
jednego z nich do wyboru Wykonawcy?
b) potwierdzenie, że Zamawiający dopuści parametry papierów, ręczników zgodnie z aktualnie
obowiązującymi karatami technicznymi, dostosowanymi do rodzaju dozowników występujących u
Zamawiającego?
Odpowiedź 1
W odpowiedzi na zapytanie informuje, że w części CENNIK pozycja III - Zamawiający nie wymaga kupna papieru
Tork i Katrin, a widnieje tam jednoznaczna informacja tylko o producencie dozownika firmy TORK i KRATRIN.
Jest to pomocnicza informacja dla wykonawcy by mógł dobrać papier o wskazanych w cenniku minimalnych
parametrach technicznych w taki sposób by pasował do przedmiotowych dozowników. Zatem podnoszone w
pytaniu stwierdzenie Wykonawcy, iż „Zamawiający wymaga papieru toaletowego dwóch producentów – Tork i
Katrin” nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach SIWZ. Z treści formularza ofertowego nie wynika żaden
obowiązek kupowania papieru w/w producentów. Ponadto Zamawiający w § III ust. 4 SIWZ wskazał, iż dopuszcza
oferowane produktów równoważnych, a produkty równoważne to takie, które spełniają podane minimalne
parametry techniczne lub lepsze. Powyższe oznacza, iż Wykonawca może dostarczać papier dowolnego producenta
z tym zastrzeżeniem, iż będzie pasował do przedmiotowych dozowników oraz spełniał minimalne parametry
techniczne wskazane przez Zamawiającego.
Zapytanie 2
Prosimy o informację – na jakim etapie – do oferty ( na dzień składania oferty) czy na wezwanie - ma być
przedstawiony załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz środków czystości?
Odpowiedź 2
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz środków czystości będzie
wymagany przed podpisaniem umowy od wybranego w postępowaniu Wykonawcy.
W celu wyeliminowania wątpliwości ulega zmianie zapis § XV ust. 6 pkt 1) na następujący: „załącznik nr 8 do SIWZ –
wykaz środków czystości”
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Zapytanie 3
Prosimy o informację czy oprócz środków wskazanych w załączniku nr 8 do SWIZ Wykonawca może dopisać
pozostałe środki niezbędne do wykonania usługi? Czy można dopisać te środki na tym załączniku czy zrobić
oddzielny wykaz?
Odpowiedź 3
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zakres informacji przedstawiany w załączniku nr 8 do SIWZ
– wykaz środków czystości jest zakresem minimalnym. Powyższe oznacza, iż wybrany Wykonawca przed
podpisaniem umowy winien przedstawić przedmiotowy załącznik w co najmniej takim zakresie. Jeżeli Wykonawca
widzi potrzebę rozszerzenia tej informacji może dopisać pozostałe środki niezbędne do wykonania usługi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w §XIV ust. 2 SIWZ (tabela) wystąpiła omyłka pisarska w nazwie drugiego
kryterium, gdzie widnieje zapis: „Jakość usługi”. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz §XIV ust. 4 SIWZ
winno być: „Aspekt społeczny”. W związku z powyższym w celu ujednolicenia zapisów SIWZ z ogłoszeniem nazwa
drugiego kryterium w §XIV ust.2 (tabela) w wierszu 2 otrzymuje brzmienie: „Aspekt społeczny”.
Termin składnia ofert nie ulega zmianie.
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