
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /18 Data: 05.10.2018 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę worków foliowych, ręczników papierowych, papieru
toaletowego i podajników na potrzeby „Pro-Medica” w  Ełku Sp. z o. o.. (Znak postępowania: 3310/2018).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Z uwagi na ogłoszony przetarg prosimy o naniesienie poprawek w specyfikacji opisowej próbek. Obecny opis
nie pozwala na precyzyjne wykonanie wyrobów w tym ich dostarczenie państwu w formie próbek co eliminuje
naszą firmę z przetargu. Wnosimy o dostosowanie n/w uwag w poszczególnych asortymentach :

1. Ręcznik gofrowany bezpyłowy (Ręcznik papierowy):

a) czy jest listkowany, długość listka ?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga „listkowania” ręcznika aczkolwiek dopuści ręcznik
listkowany (dł. listka 20-30cm).

b) określenie stopnia białości ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ręczniki w dowolnym odcieniu białości.

c) brak Ø tuleii ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza  tuleje  o  dowolnej  średnicy,  tuleja  ma  być  łatwo
wybieralna a nawinięty na nią ręcznik powinien pasować do podajnika typu „MERIDA MAXI”
tj.  nie  przekraczać  średnicy  20,5cm.  (z  zastrzeżeniem  sytuacji  opisanej  w  Zał.  nr  8
pakiet I pkt. 7*).

d) brak określenia ilości warstw ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ręcznika jedno lub wielowarstwowego
pod  warunkiem  spełnienia  kryteriów  opisanych  w  załączniku  nr  8  pakiet  I  pkt.1  (przy
stosowaniu ręcznika wielowarstwowego długość ręcznika winna być liczona: ilość warstw x
170m)

e) czy jest moletowany, czy klejony ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  nie  potrafi  odpowiedzieć  na  zadane  pytanie,  prosimy
o sprecyzowanie pytania.

f) określenie bezpyłowości – jaki surowiec ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  ręczników  wykonanych  z  różnych
surowców tj. makulatury, celulozy, mieszanki makulatury i celulozy.



g) przy górnych tolerancjach Ø  ręcznika 26cm przy gofrowaniu i gr. 44 g/m2 a nie 21 cm 
Odpowiedź  :  Zamawiający  nie  dopuszcza  zaproponowania  ręcznika  o  średnicy  powyżej
20,5cm (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w Zał. nr 8 pakiet I pkt. 7*).

2. Jednorazowy bezpyłowy (Ręcznik papierowy do podajnika automatycznego):

a) jaki surowiec z określeniem stopnia białości ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza  ręczniki  w  dowolnym  odcieniu  białości
wyprodukowane  z  różnych  surowców  tj.  makulatury,  celulozy,  mieszanki  makulatury
i celulozy.

b) brak określenia ilości warstw ?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga ręcznika jednowarstwowego.

c) czy jest moletowany, czy klejony ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  nie  potrafi  odpowiedzieć  na  zadane  pytanie,  prosimy
o sprecyzowanie pytania.

d) bezpyłowy – czy celuloza ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  ręczników  wykonanych  z  różnych
surowców tj. makulatury, celulozy, mieszanki makulatury i celulozy.

e) czy jest gładki, czy gofrowany ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  zarówno  ręczników  gładkich  jak
i gofrowanych.

f) przy górnych tolerancjach i założeniu gofrowania Ø 27cm, a nie 21,5 ?
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania ręcznika o średnicy roli powyżej
20,5cm.

3. Papier toaletowy :

a) określenie surowca i stopnia białości ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza papier w dowolnym odcieniu białości wyprodukowany
z różnych surowców tj. makulatury, celulozy lub mieszanki tych surowców.

b) czy jest listkowany, długość listka ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zastosowanie papieru listkowanego. Zamawiający nie
określa długość listka.

c) brak wymiaru h rolki (wysokość) ?
Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia: wysokość rolki 8cm
+1cm, gramatura min. 44gram/m2, waga rolki min. 0,67kg .

d) max waga rolki opisanej 580g a nie min 0,700g ?
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza papieru toaletowego o wadze rolki mniejszej niż
0,67kg.



4. Ręcznik celulozowy :

a) brak podanej gramatury ?
Odpowiedź :  Zamawiający nie określa gramatury ręcznika jednak uzupełnia opis o wagę
rolki min. 1,2kg.

b) czy jest klejony, czy moletowawny ?
Odpowiedź  :  Zamawiający  nie  potrafi  odpowiedzieć  na  zadane  pytanie,  prosimy
o sprecyzowanie pytania.

c) czy jest gofrowany, czy gładki ?
Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza ręczniki gofrowane oraz gładkie.

5. W przypadku nie uwzględnienia naszych poprawek prosimy o wgląd do próbek oferowanych przez inne
firmy.  Przy  uwzględnieniu  naszych  poprawek  wnosimy  o  poprawę  opisów  i  przedłużenie  terminu
przetargu.
Odpowiedź :  Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych   (t.  j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   ze zm.),  może zwrócić się do
Zamawiającego  o  wyjaśnienie   treści  SIWZ.   Stwierdzenie  Wykonawcy  nie  nosi  znamion
zapytania. Niemniej jednak Zamawiający informuje, że  odpowiedzi Zamawiającego w zakresie
odnoszącym się do SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia, wykonawcy winni brać pod uwagę
przy  sporządzaniu  ofert.  Odpowiedzi  na  pytania  każdego  z  wykonawców  stanowią  rodzaj
wykładni  autentycznej  wiążącej  zamawiającego i  uczestników przetargu.  Za opis zamówienia
uważa  się  nie  tylko  treść  SIWZ w jej  pierwotnym brzmieniu,  lecz  również  treść  wszystkich
odpowiedzi na pytania uczestników postępowania. W związku z czym wykonawca winien złożyć
ofertę biorąc pod uwagę nie tylko treść SIWZ w jej pierwotnym brzmieniu, lecz również treść
wszystkich odpowiedzi  na pytania  uczestników postępowania.  Stąd też nie ma  konieczności  
odrębnego  niż  poprzez  odpowiedzi  modyfikowania  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Ponadto
Zamawiający informuje, że postępowanie jest jawne i każdy zainteresowany ma prawo wglądu
w dokumentację a próbki złożone w postępowaniu są jej integralną częścią. Zamawiający mając
na uwadze czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa oferty przedłużył termin składania
ofert do dnia 10.10.2018r.

 

                                   Z poważaniem 


