
 
 

WARS S.A. Centrala Spółki 
04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 53 

 
 

Tel.: 22 610 48 94, www.wars.pl, e-mail: wars@wars.pl 
NIP 525 000 02 22, REGON 000127479, KRS 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy/XIV Wydz. Gosp., BDO 000085097 

Wysokość kapitału zakładowego 20 391 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 20 391 000 zł 

CC.002.111.4470.2021.KRS      Warszawa, dn. 05.11.2021 r. 
 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienie 
 

        
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia oznaczonego numerem CL.002.111.4470.2021.KRS prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych oraz drobnego sprzętu do 
sprzątania na rzecz WARS S.A. 
 
WARS S.A. informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które WARS S.A. jako 
Zamawiający, na podstawie § 18 ust. 2 „Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS 
S.A. z siedzibą w Warszawie”, wprowadzonego Uchwałą Zarządu nr 321/2021 z dnia 13.10.2021 r., udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: Pytanie dotyczy pakietu 5. Chodzi o 45 000 szt. worków czy 45 000 rolek. Rolka min a’10 szt. worków. 
Odpowiedź: Zamawiający oszacował 45 000 sztuk worków. 
 
Pytanie 2: W pakiecie 8 i 9 jest mowa o dezynfekcji. Czy pozwolenia na daną dezynfekcję są dopuszczalne 
tymczasowe czy tylko te wydane na stałe? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby termin ważności pozwolenia na obrót preparatem biobójczym był nie 
krótszy niż 12 miesięcy od momentu złożenia oferty. 
 
Pytanie 3: W załączniku nr 1 pt. „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” w Pakiecie nr 2 w pkt. 11 „Mydło w płynie” 
jest umieszczony warunek dot. zawartości substancji o właściwościach antybakteryjnych. Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie mydła w płynie bez zawartości substancji antybakteryjnych ale spełniającego wszystkie 
pozostałe warunki. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, poz. 
11 (L.p. 11), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
 
 
Pytanie 4: Czy dla produktu zaoferowanego w pozycji 7 pakietu nr 2 „Preparat do prania plam miejscowych ze 
spryskiwaczem”, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w opakowaniach o zawartości netto 5kg? W 
dalszym opisie tego płynu jest zawarte wymaganie, iż w „zależności od rozcieńczenia” produkt może być 
stosowany do prania lub odplamiania miejscowego. Dostarczanie produktu w opakowaniach ze spryskiwaczem 
może powodować błędy w użytkowaniu, ponieważ fakt ten sugeruje, iż płyn taki jest raczej w postaci gotowej do 
użycia, a nie przeznaczonej do rozcieńczania. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, poz. 
7 (L.p. 7), który otrzymuje następujące brzmienie: 
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Mydło w płynie 

(opakowanie 5- 

10 kg)

Mydło w płynie do mycia rąk, przeznaczone do stosowania w urządzeniach dozujących. Wodny 

roztwór substancji powierzchniowo czynnych, substancji antybakteryjnych lub bez substancji 

antybakteryjnych, substancji o właściwościach pielęgnacyjnych dla skóry rąk oraz substancji 

zapachowych i barwników. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu, opis produktu 

oraz opis technologii stosowania.

kg. 77 250
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Pytanie 6: W załączniku nr 1, w pakiecie nr 2, w pkt. 15 - „środek do udrażniania rur” w opisie nie został bliżej 
określony skład produktu jaki jest wymagany przez Zamawiającego. Na rynku są dostępne produkty oparte na co 
najmniej dwóch różnych składnikach aktywnych. Czy w związku z powyższym, Zamawiający będzie określał, co 
ma zawierać zaoferowany produkt? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 2 – Środki chemiczne, poz. 
15 (L.p. 15), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
 
Pytanie 7: Czy dla produktu zaoferowanego w pakiecie nr 12 pt. „Płyn do mycia szyb czołowych” (ilość 
5000litrów), Zamawiający wymaga aby produkt ten był dostarczany w formie koncentratu czy w postaci gotowej 
do użycia? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 12 – Płyn do mycia szyb 
czołowych, poz. 1 (L.p. 1), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
 
Pytanie 8: Dotyczy pakiet nr 2 poz. 24: prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w szacowanej ilości mydła 
Sapor – ten typ mydła jest przeznaczony typowo do zastosowania w specjalnych dozownikach zamontowanych 
w pociągach, więc zapotrzebowanie na 250 szt. wzbudza naszą wątpliwość. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny sprzęt, poz. 23 
i poz. 24 (L.p. 23 i 24), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
 

Pytanie 9: Dotyczy pakiet nr 2 poz. 25 i 26 : opis produktu (kol.3 formularza cenowego) poz. 25 i 26 jest identyczny 
– czy Zamawiający ma na myśli takie samo urządzenie do mycia szyb w poz. 25 i 26 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny sprzęt, poz. 25 
i poz. 26 (L.p. 25 i 26), który otrzymuje następujące brzmienie: 
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Preparat do prania plam 

miejscowych (opakowanie 

0,5 l. - 5,0kg)

Środek do prania wykładzin i do miejscowego czyszczenia plam z kawy i herbaty z tapicerki foteli. Zawiera 

kwas glikolowy – czynnik o właściwościach antybakteryjnych. W zależności od rozcieńczenia można używać 

płynu do miejscowego czyszczenia tapicerki lub do prania wykładzin. Może być stosowany do maszynowego 

prania wykładzin - w takim wypadku należy stosować łącznie ze środkiem gaszącym pianę np.: Tex Acidic lub 

równoważny w zakresie zawartości 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowego kwasu (stężenie do 1,3%), p-

kumenosulfonianu sodu (stężenie do 1,3%), alkoholi etoksylowanych (stężenie do 1,3%). Do oferty należy 

dołączyć kartę charakterystyki produktu, opis produktu oraz opis technologii stosowania.

kg 3 658

15
Środek do udrażniania rur 

(0,5 kg do 1,0 kg) - 
Preparat do odblokowywania zatkanych rur kanalizacyjnych zawierający kwas siarkowy w ilości powyżej 

18%. Produkt którego duży ciężar właściwy pozwala na dotarcie do najgłębszych zakamarków w rurach 

kanalizacyjnych.

kg 708

1 INSECT CLEANER

Preparat przeznaczony jest do mycia i usuwania owadów z czół pojazdów kolejowych, zarówno z szyb jak i 

powierzchni lakierowanych. Zawiera w swoim składzie nowoczesne detergenty, które w zakresie

biodegradacji spełniają znacznie ostrzejsze kryteria, niż te określone przepisami. Preparat rozcieńczony, 

gotowy do użycia.

l 5 000

23 Mydło hotelowe
Mydło w kostce hotelowe. Bezzapachowe, kolor biały, waga min.15 g, nieopakowane. Do oferty należy 

dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.
szt. 250

24 Mydło sapor

Mydło w kostce do dozownika sapor. Bezzapachowe, Wym.: 6,5x2,5x2,5 cm.

w kształcie prostopadłościanu z otworem w środku przebiegającym przez dłuższy bok.Do oferty 

należy dołączyć specyfikację techniczną lub opis produktu.

szt. 54 000
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Pytanie 10: Dotyczy pakiet nr 2 poz. 45: w poz. 1 i 19 Zamawiający dokładnie precyzuje rodzaj ubrań 
kwasoodpornych. Czy w poz. 45 oczekuje spodni o tych samych parametrach? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny sprzęt, poz. 45 
(L.p. 45), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
 
Pytanie 11: Dotyczy pakiet nr 2 poz. 58 i 59: Prosimy o doprecyzowanie: Zamawiający dopuszcza „…..węże w 
odcinkach 20 i 40 m.b.….” natomiast j.m. jest szt. Czy Zamawiający wymaga 150 węży w odcinkach 20 m.b., czy 
150 szt. węży w odcinkach 40 m.b.? Jeżeli Zamawiający zamierza zamawiać węże zamiennie w odcinkach 20 i 40 
prosimy o określenie zapotrzebowania w m.b. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 3 – Drobny sprzęt, poz. 58 
i poz. 58 (L.p. 58 i 59), który otrzymuje następujące brzmienie: 
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Zmywak do szyb z 

kijem 

teleskopowym

Zmywak do szyb - stelarz i wkład do zmywaka. Myjka do szyb z kijem teleskopowym, Ściągaczka i 

gąbka mocowane na metalowej konstrukcji. Dodatkowo teleskopowy kij o długości 2,3 m. 

Szerokość gąbki i ściągaczki: 30 cm Długość kija teleskopowego: 90 cm - 2,3m; kompatybilny z 

kijami teleskopowymi. Zmywak wykonany z mikrofibry. 

szt. 400

26
Przyrząd do mycia 

szyb

Przyrzad do mycia szyb składający się z: uchwytu myjki do szyb i ściągacza zintegrowanych w jedną 

całość, kompatybilny z kijem teleskopowym, gąbki do mycia szyb, listwy sciągającej oraz kija 

teleskopowego. Uchwyt wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Myjka wykonana z syntetycznej 

gąbki do czyszczenia zabezpieczoej wzmacniającą siatką.  Listwa gumowa w oprawie ze stali 

nierdzewnej skutecznie usuwa wodę z szyb i innych powierzchni. Dodatkowo teleskopowy kij o 

długości 2,3 m wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego.  Szerokość gąbki 40 cm i szerokość 

listwy sciągającej: 35 cm,  40 cm, 45 cm do wyboru przez Zamawiającego. Długość kija teleskopowego 

po rozłożeniu 2,3 m

szt. 100

45 Spodnie kwasoodporne

Spodnie Kwasoodporne: karczek przedni odcinany; kieszeń karczka naszywana zapinaną  patką ; na karczku 

przednim dodatkowe dwie kieszonki przy czym jedna zapinana patką; rozporek przedni zapinany na zamek; 

rozporek boczny zapinany na guzik; dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami; dwie kieszenie 

biodrowe z dodatkowymi kieszonkami zapinanymi na zamek; na jednej z nogawek w odcinku udowym dwie 

kieszonki z zapinanymi patkami; przednia część nogawek wzmocniona podwójną warstwą tkaniny w 

odcinku kolanowa; kieszenie tylna i miarowa zapinane na patki; z tyłu w pasie szlufki umożliwajace założenie 

paska ; karczek przedni połączony z karczkiem tylnym szelkami elastyczne z regulacją; szelki przymocowane 

do karczka tynego przymocowane gumą; szelki z mocowaniem na zatrzask. Rozmiary: 46-64; Tkanina: 

KLOPMAN z wykończeniem KWASOODPORNYM 014; Materiał: 35% bawełna, 65% poliester; Gramatura: 

245g/m2; Kolor: niebieski / szary / zielony

szt. 500

58 Wąż gumowy 3/4 cala

Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony,  3/4 cala

wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do przetaczania produktów spożywczych w szczególności 

wody pitnej (wymagany atest do zastosowania w obszarze spożywczym), wyprodukowany z surowców 

pozbawionych szkodliwych substancji - nie pogarszających właściwości wody. 

temp. pracy od -30oC do +70oC, okresowo do 140oC, podczas przemywania węża gorącą wodą lub parą 

wodną, warstwa wew: gumowa, EPDM biała, gładka, warstwa zew:  gumowaEPDM/SBR z odciskiem tkaniny, 

wzmocnienie tekstylne,  podciśnienie 0,063 MPa, węże tłoczne 

średnica zewnętrzna: 20 mm, grubość ścianki: 5,3 mm, odcinki 40 mb 

szt. 150

59 Wąż gumowy 1 cal

Wąż gumowy mycie zewnętrzne. Zbrojony,  1 cal, wysokiej jakości, wytrzymały wąż przeznaczony do 

przetaczania produktów spożywczych w szczególności wody pitnej (wymagany atest do zastosowania w 

obszarze spożywczym), wyprodukowany z surowców pozbawionych szkodliwych substancji - nie 

pogarszających właściwości wody. 

temp. pracy od -30oC do +70oC, okresowo do 140oC, podczas przemywania węża gorącą wodą lub parą 

wodną, warstwa wew: gumowa, EPDM biała, gładka, warstwa zew:  gumowaEPDM/SBR z odciskiem tkaniny, 

wzmocnienie tekstylne,  podciśnienie 0,063 MPa, węże tłoczne 

średnica zewnętrzna: 25 mm, grubość ścianki: 5,3 mm, odcinki 40 mb 

szt. 150
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Powyższe odpowiedzi są wiążące da wszystkich Wykonawców po opublikowaniu na stronie internetowej  
i platformie zakupowej. 
 
 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. 05.11.2021 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


