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Wałbrzych, dnia 10.12.2020r.
DZPZ-530-Zp/71/PN-68/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawa: Sprzęt gospodarczy, mopy, środki czystości i konserwacji podłóg
- Zp/71/PN-68/20.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. Umowy
Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
Modyfikację par. 8 ust. 1 wzoru umowy na następujący: "Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości: 0,5 % wartości niedostarczonego towaru- za każdy
dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru";
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 2 dot. Umowy
Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
Wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy, dot. niestosowania kar umownych, w przypadku
jeśli opóźnienia będą spowodowane działaniem siły wyższej, w tym Covid-19;
Odp. Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W
związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów,
gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie
jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu
przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.
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Pytanie 3 dot. Umowy
Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:
Wprowadzenie do umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w przypadku
zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści Pad ręczny służący do czyszczenia powierzchni rogowych. Mocowane na
packę ręczną bądź packę z przegubem. Stosowany do doczyszczania w miejscach nie dostępnych dla
maszyn, doczyszczaniu miejscowym, pracach domowych, pomocny przy czyszczeniu płytek po
fugowaniu. Wymiar: 250 x 115 x 20 mm, kolor czarny?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany pad ręczny.

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 1
Czy w pozycji 1, Zamawiający dopuści Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 23 l z
prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek – w kolorze
czerwonym i niebieskim. Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka – z tworzywa
sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie
wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować i metalowy koszyczek.?
Odp. Zamawiający w pozycji 1 dopuszcza wózek dwuwiaderkowy o pojemności 23 l każde
wiaderko ,z prasą do mycia powierzchni pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 6 dot. Pakietu nr 1
Czy w pozycji 2, Zamawiający dopuści Wiadra do wózków czerwone i niebieskie poj. 23l, wykonane z
wysokiej jakości tworzywa sztucznego?
Odp. Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza wiadra o pojemności 2x23 l o kolorze czerwonym i
niebieskim kompatybilnych ze stelażem z poz.1 i spełnienia pozostałych warunków SIWZ.
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Pytanie 7 dot. Pakietu nr 2
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz
nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem
pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie
końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada
jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek.
Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierki. Lekki,
wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania., o wymiarach 40 x 11 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do mopów 40cm wyposażony
w kieszeniowy system mocowania pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 8 dot. Pakietu nr 9
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści pad maszynowy, czerwony do Czyszczenia okresowego i
bieżącego, również przy wykorzystaniu metody natryskowej. Utrzymanie czystości na powierzchniach
z mało wrażliwych materiałów, czyszczenia gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów. Grubość: 26
mm ± 3 mm Gramatura: 1017 g/m2 Typ włókna: recyklonowany poliester Przeznaczone do urządzeń
obrotowych do 175 – 350 obr./min.. Średnica 17” (432 mm)
Odp. Zamawiający dopuszcza pad do maszyny koloru czerwonego do czyszczenia powierzchni pod
warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 9 dot. Pakietu nr 9
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści, pad maszynowy biały do Polerowania powierzchni
zabezpieczonych polimerami oraz wykańczanie świeżo nałożonych powłok ochronnych. Wysoki efekt
połysku. Grubość: 26 mm ± 3 mm Gramatura: 814 g/m2 Typ włókna: recyklonowany poliester
Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr./min. Dostępny rozmiary: 19” (483 mm) *na
zamówienie dostępne inne rozmiary: 11”, 12”, 13”, 15”, 16”, 17”, 18”, 20”, 21?
Odp. Zamawiający dopuszcza pad koloru białego do polerowania na sucho o grubości 26 mm pod
warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.
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