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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: Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o znacznie lepszych parametrach mikrobójczych 
potwierdzonych odpowiednimi badaniami wykonanymi w akredytowanych laboratoriach z terenu UE w postaci 
płyn do dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczych. Przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej 
w tym również w środkach transportu publicznego, przemyśle spożywczym i placówkach służby zdrowia. Płyn o 
odczynie pH 6-7 lub obojętnym, o zawartości minimum mieszaniny alkoholi na poziomie 63% zgodnie z zaleceniami 
WHO oraz nie wymagający spłukiwania. Płyn w opakowaniu nie większym niż 5 l. Na etykiecie produktu znajdują 
się informację dot. zakresu działania potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi zgodnie z wymogami Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zawartość alkoholu była nie mniejsza niż 70%. 
 
Pytanie 2: Dotyczy wzór umowy § 10 pkt 6) i 7) w przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie / wad 
jakościowych dostarczanego towaru – 200,00 zł (słownie dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 
Prosimy o odstąpienie zapisu – wysokość kary jest nieadekwatna do potencjalnego braku/wady jakościowej. Np. 
brak 1 czapki kucharskiej czy gąbki do mycia naczyń w pakiecie nr 16 to wartość kilku złotych i nie naraża 
Zamawiającego na niewykonanie usługi, a niedostarczenie np. 10 palet ręcznika zz to bardzo wysoka wartość 
niedostarczonego towaru i dodatkowa naraża Zamawiającego na nienależyte wykonanie usługi. Podobnie § 10 pkt 
2 – wysokość kary jest nieadekwatna. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3: Proszę o wyjaśnienie treści dla pakietu 15 – środki chemiczne dla gastronomii – czy zamawiający dopuści 
większe opakowania profesjonalnych środków czystości niż wymienione w opisie dla pozycji: 
2 – prosimy o dopuszczenie opakowań 500ml do 1 l 
3,4,8,10,12,13,15 – prosimy o dopuszczenie opakowań 5 – 10l 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza większe opakowanie w przypadku następujących pozycji: 
 
Pozycja 2 - Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych - op. 500ml – dopuszcza opakowanie 1l 

 
 
Pozycja 3 – Płyn do mycia i dezynfekcji podłóg i ścian - op. 5l - dopuszcza opakowanie 10l 

2

Mleczko do czyszczenia 

urządzeń kuchennych i 

sanitarnych - op. 500ml - 

1000ml

Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych.

Produkt gotowy do użycia. Usuwający kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste 

zabrudzenia. Nadający połysk, nie powodujący zarysowań. Nie pozostawiający smug i zacieków.

Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.

l 38
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Pozycja 4 - Płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i innych powierzchni - op. 5l - dopuszcza opakowanie 10l 

 
 
Pozycja 8 - Środek do usuwania tłustych zabrudzeń - op. 5l - dopuszcza opakowanie 10l 

 
 
Pozycja 10 - Płyn do ręcznego mycia naczyń- op. 5l - dopuszcza opakowanie 10l 

 
 
Pozycja 13 - Płyn do szyb op. 5l - dopuszcza opakowanie 10l 

 
 
Pozycja 15 - Płyn czyszcząco dezynfekujący do powierzchni i urządzeń sanitarnych op. 5l - dopuszcza opakowanie 
10l 

 
 
Pozycja 12 - Płyn do szyb ze spryskiwaczem(opak.500 ml -1000 ml) – zamawiający nie dopuszcza większego 
opakowania. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do dezynfekcji rąk przebadany dermatologicznie, który zawiera 
substancję pielęgnującą – glicerynę? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie określa dokładnego składu wymaganego kompleksu związków pielęgnujących. Wymagany jest 
płyn łagodny dla dłoni nawet przy częstym stosowaniu. 
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do dezynfekcji rąk ze skutecznością bójczą potwierdzoną 
badaniami według normy EN 14885 w czasie do 30s.: Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C.albicans), Wirusy 
osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2), Prątki gruźlicy (M. terrae), Wirus Rota, Wirus 
Noro? Produkt o tak szybkiej skuteczności, daje Zamawiającemu pewność, że będzie osiągał spectrum w tym 

3

Płyn do mycia i 

dezynfekcji podłóg i ścian - 

op. 5l - 10l

Profesjonalny preparat przeznaczony do czyszczenia posadzek, ścian jak również zewnętrznych powierzchni 

maszyn i urządzeń. Usuwający osady mineralne oraz tłuszczowe.

Działanie myjące i dezynfekujące.

Właściwości bakteriobójcze po czasie nie dłuższym niż 15min.

Właściwości grzybobójcze po czasie nie dłuższym niż 15min

Bezzapachowy.

Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.

l 750

4

Płyn uniwersalny do 

mycia podłóg, ścian i 

innych powierzchni - op. 

5l - 10l

Preparat do mycia powierzchni zmywalnych ( do mycia podłóg, ścian, blatów, parapetów, armatury 

kuchennej i łazienkowej). Do użycia po rozcieńczeniu. Niepozostawiający smug Pozostawiający przyjemny 

zapach. Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.

l 600

8

Środek do usuwania 

tłustych zabrudzeń - op. 5l 

- 10l

Mieszanina związków powierzchniowo-czynnych o silnym działaniu. Do czyszczenia wodoodpornych 

powierzchni. Możliwość stosowania do maszynowego, ręcznego oraz przy wykorzystaniu maszyn 

wysokociśnieniowych. Preparat usuwający tłuste zabrudzenia, organiczne oraz nieorganiczne 

zanieczyszczenia.

Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.

l 250

10
Płyn do ręcznego mycia 

naczyń- op. 5l - 10l

Profesjonalny środek do ręcznego mycia naczyń, sztućców, szklanek, kieliszków, garnków, urządzeń i sprzętu 

pomocniczego. Nadaje się do usuwania tłuszczu i innych zabrudzeń spożywczych, łątwo i szybko się spłukuje 

nie pozostawiając smug i zacieków. Zawiera substancje chroniące skórę rąk.

Niezawierający chloru oraz fosforanów.

Produkt dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym.

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu spełniającą aktualne wymagania prawne.

l 4 000

13 Płyn do szyb op. 5l - 10l Płyn do szyb ,nadający połysk. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu. l 150

15

Płyn czyszcząco 

dezynfekujący do 

powierzchni i urządzeń 

sanitarnych op. 5l - 10l

Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Płyn o przezroczystej 

barwie,całkowicie rozpuszczalny, gęstość w 20°C - 1-1,1 g/m3, ph 13. Przykładowy produkt Domestos lub 

równoważny w zakresie cech wymienionych powyżej.. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki 

produktu.

l 300
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samym czasie w jakim jest przeprowadzana higieniczna dezynfekcja rąk, tj. 30 s. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie określa badań oraz normy wg której ma zostać potwierdzona skuteczność oferowanego płynu. 
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie 6: Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zbyt duża zawartość alkoholu zarówno w płynie do 
dezynfekcji powierzchni jak i rąk, może przynosić negatywne skutki dla użytkowników. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że powierzchnie dezynfekowane będą się odbarwiać, a skóra dłoni będzie przesuszona i 
podrażniona. Dla zachowania komfortu użytkownika i długiej żywotności powierzchni zalecamy, aby Zamawiający 
ograniczył zawartość alkoholu do 70%. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o uzasadnienie stanowiska 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga płynu do dezynfekcji rąk o zawartości powyżej 60% alkoholu - nie określa górnej granicy.   
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 7: Prosimy o określenie przez Zamawiającego jaki alkohol powinien być w składzie płynów do dezynfekcji. 
Pragniemy zwrócić uwagę, opierając się na zapisach w literaturze, że przeprowadzone badania wykazały że alkohol 
izopropylowy jest skuteczniejszy w dezynfekcji niż etanol. Ponieważ etanol wymaga więcej czasu i specjalnych 
procedur do działania, lepiej jest używać środków dezynfekujących, takich jak alkohol izopropylowy, który działa 
szybciej i łatwiej. Na tej podstawie stwierdzić można, że produkty zawierające mieszaninę alkoholu (etanolu i 
propanolu) wykazują lepsze właściwości bójcze niż produkty zawierające tylko alkohol etylowy. W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, proszę o uzasadnienie stanowiska. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga określonej zawartości alkoholu, nie podaje proporcji jego rodzajów w składzie płynów.  
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 8: Prosimy o określenie czy dla poprawienia komfortu użytkowników płynu do dezynfekcji rąk, 
Zamawiający będzie wymagał określonej zawartości substancji pielęgnującej? Płyn, który nie będzie powodował 
uczucia lepkości dłoni, zaleca się aby zawierał substancję pielęgnującą poniżej 1% w składzie. 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie określa dokładnego składu wymaganego kompleksu związków pielęgnujących. Wymagany jest 
płyn łagodny dla dłoni nawet przy częstym stosowaniu. 
Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 
Pytanie 9: Czy ręcznik ZZ jest dopuszczalny rozmiar listka 23 cm x 22,4 cm pozostałe parametry są zgodne ze 
specyfikacją. Posiada certyfikat EU Eco-Label. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów ręcznika papierowego. 
Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ ,w Pakiecie nr 1 – Papier toaletowy i ręczniki 
papierowe, poz. 2 (L.p. 2), który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 
Pytanie 10: Dotyczy SWIZ do postępowania CL.002.111.4470.2021.KRS: W punkcie V. ppkt 1 a i b Zamawiający 
wymaga aby Wykonawcy biorący udział wykazali, ze w ciągu ostatnich trzech lat należycie wykonali co najmniej 
dwie dostawy – prosimy o doprecyzowanie czy ma być to jednorazowa dostawa czy też wartość zrealizowanej 
dostawy w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu. 

2

Ręczniki papierowe 

składane, opak. po 160 

szt.

Zamawiający wymaga ręcznika o następujących parametrach: ZZ składanka, białe min. 80% stopnia białości, 

wymiary listka 23 cm x 25 cm, dopuszczamy 24 cm x 22 cm, gram. 36-44 g/m2, 2 warstwy klejone lub nie 

klejone, przystosowane do dozowników uniwersalnych, rozpuszczalne w wodzie. Skład 100% makulatura. 

Wymagana karta techniczna produktu wystawiona przez producenta, opakowanie z oznaczeniem kodu 

producenta.

opak. 772 020
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Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że za spełnienie warunku uzna zarówno jedną dostawę, jak i łączną wartość 
zrealizowanych dostaw w ramach umowy pomiędzy Wykonawcą i odbiorcą dostaw, o parametrach określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 11: Dotyczy SWIZ do postępowania CL.002.111.4470.2021.KRS: W punkcie V. ppkt 1 a i b Zamawiający 
wymaga aby: Wykonawcy biorący udział wykazali, ze w ciągu ostatnich trzech lat należycie wykonali co najmniej 
dwie dostawy o łącznej wartości netto dla jednego lub kilku pakietów, z czego jedna z dostaw powinna opiewać 
na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości wskazanych w tabeli. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden 
pakiet bądź wszystkie pakiety należy przyjąć łączną wartość dostaw netto nie mniejszą niż wynika to sumy wartości 
dostaw wymienionych w poszczególnych pakietach, z zastrzeżeniem wartości netto co najmniej jednej z 
wykonanych dostaw opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 50%sumy wartości usług wymienionych w 
poszczególnych Pakietach w odniesieniu do których wykonawca składa ofertę. W przypadku wykonawców 
chcących wziąć udział w wszystkich pakietach łączna wartość netto dostaw wynosi 6 670 000,00 zł czyli co najmniej 
jedna z wykonanych dostaw netto powinna opiewać na kwotę 3 335 000,00 zł, nawet jeśli jeden Wykonawca złoży 
ofertę np. w pakiecie 1, 3, i 4 łączna wartość netto dostaw wynosi 3 540 000,00 zł, czyli co najmniej jedna z 
wykonanych dostaw netto powinna opiewać na kwotę 1 770 000,00 zł – w przypadku tego rodzaju dostaw są to 
poświadczenia o bardzo wysokiej wartości. Prosimy o wykreślenie zapisu: „w przypadku złożenia oferty na więcej 
niż jeden pakiet bądź wszystkie pakiety należy przyjąć łączną wartość dostaw netto nie mniejszą niż wynika to sumy 
wartości dostaw wymienionych w poszczególnych pakietach, z zastrzeżeniem wartości netto co najmniej jednej z 
wykonanych dostaw opiewającej na kwotę nie mniejszą niż 50%sumy wartości usług wymienionych w 
poszczególnych Pakietach w odniesieniu do których wykonawca składa ofertę” oraz zmianę aby wysokość 50% 
netto danej referencji dotyczyła jednego pakietu a nie sumy pakietów. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zmianę wymogu, określonego w cz. V pkt 1 b SIWZ, który przyjmuje 
następujące brzmienie: 
„b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
 W zakresie warunku w pkt 1 b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeśli wykaże, że: w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w 
tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy środków czystości o łącznej wartości netto, która 
wynosiła nie mniej niż wartość dostaw określonych w tabeli poniżej dla poszczególnych Pakietów. W przypadku 
złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet bądź na wszystkie Pakiety, należy przyjąć łączną wartość dostaw netto 
nie mniejszą niż wynika to z sumy wartości dostaw wymienionych w poszczególnych Pakietach, w odniesieniu do 
których Wykonawca składa ofertę (…)” 
 
Pytanie 12: W punkcie V. ppkt 1 c: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy biorący udział złożyli polisę lub inny 
dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia w wysokości wymienionej w tabeli dla poszczególnych 
pakietów, przy czym w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet, bądź wszystkie Pakiety, jako właściwą 
sumę ubezpieczenia należy przyjąć sumę nie mniejszą niż wynika to z sumy wartości wymienionych dla 
poszczególnych pakietów. W przypadku wykonawców chcących wziąć udział w wszystkich pakietach łączna 
wartość to aż 4 020 000,00 zł. Suma wartości ubezpieczenia w przypadku tego rodzaju dostaw jest bardzo wysoka. 
Ponadto jeżeli wykonawca startujący w wszystkich pakietach zostanie wybrany tylko np. w jednym lub dwóch 
wymagana kwota ubezpieczenia może być o wiele niższa. Prosimy o zmianę zapisu, aby kwota ubezpieczenia w 
chwili złożenia oferty opiewała na min. 40 % wymaganej wartości, natomiast pozostałą wymaganą wartość 
ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem umowy w zależności od pakietów, na które 
zostanie podpisana umowa. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zmianę wymogu, określonego w cz. V pkt 1 c SIWZ, który przyjmuje 
następujące brzmienie: 
„c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
W zakresie warunku wskazanego w ust. 1 pkt c) w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia:  

i) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 
w wysokości wymienionej w tabeli poniżej dla poszczególnych Pakietów, przy czym w przypadku 
złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet bądź wszystkie Pakiety, jako właściwą sumę ubezpieczenia 
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należy przyjąć sumę nie mniejszą niż wynika to z sumy wartości wymienionych dla poszczególnych 
Pakietów, lub 

ii) informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej posiadanie środków 
finansowych w wysokości odpowiadającej kwocie nie mniejszej niż kwota wymieniona w tabeli poniżej 
dla poszczególnych Pakietów, przy czym w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet bądź 
wszystkie Pakiety, jako właściwą wysokość posiadanych środków finansowych należy przyjąć kwotę 
nie mniejszą niż wynika to z sumy wartości wymienionych dla poszczególnych Pakietów, lub 

iii) informacji z banku , w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej 
zdolność kredytową Wykonawcy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości 
odpowiadającej kwocie nie mniejszej niż kwota wymieniona w tabeli poniżej dla poszczególnych 
Pakietów, przy czym w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Pakiet bądź wszystkie Pakiety, 
jako właściwą wysokość posiadanych środków finansowych należy przyjąć kwotę nie mniejszą niż 
wynika to z sumy wartości wymienionych dla poszczególnych Pakietów (…)” 

 
 
Powyższe odpowiedzi są wiążące da wszystkich Wykonawców po opublikowaniu na stronie internetowej  
i platformie zakupowej. 
 
Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
Załączniki: 
10.11.2021 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
10.11.2021 – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 
 


