Załącznik nr 5 do Zapytania / nr 4 do umowy

Oznaczenie sprawy: KA 2-2020

INFORMACJE TECHNICZNE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
(Zestawienia asortymentowo – cenowego dalej zw. Zestawieniem)
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu
dozowników z pozycji 6,7,8,11,14 Zestawienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w całym
okresie trwania umowy.
2. Dla pozycji 73, 75 , 110 i 113 Zestawienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 100 szt. pustych
butelek (po 25 butelek dla każdego preparatu) ze spryskiwaczem (koszt butelek należy ująć w cenie
oferty) oklejonych oryginalną etykietą producenta z nazwą produktu i sposobem użytkowania.
3. Dla pozycji 73, 109 i 110 Zestawienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 szt. systemów
dozujących (koszt systemów dozujących należy ująć w cenie oferty). W skład systemu wchodzi
urządzenie umożliwiające podłączenie co najmniej 3 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,25%
Termin dostawy i montażu systemów dozujących max. do 14 dni od daty zawarcia umowy.
4. Dla preparatów określonych w pozycjach 73, 75, 76, 107-111 i 113 Zestawienia, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu
25 szt. (łącznie) zalaminowanych planów higieny dotyczących
postępowania z danym preparatem chemicznym, nie później niż przed pierwszą dostawą zakupionych
środków.
5.Wykonawca zapewni do wszystkich zamontowanych systemów dozujących opiekę serwisową na
każde wezwanie Zamawiającego, z dojazdem serwisu do 3 dni roboczych.
6.Wykonawca po podpisaniu umowy, przeprowadzi szkolenie nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego
dla personelu sprzątającego z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania zaoferowanych środków
chemii profesjonalnej i systemów dozujących na żądanie Zamawiającego, oraz ewentualne drugie
szkolenie w trakcie realizacji umowy.
7. Dla pozycji 75, 76 i 113 Zestawienia, Wykonawca zapewni 75 szt. (po 25 sztuk dla każdego
preparatu) manualnych systemów dozujących kompatybilnych z opakowaniem 1l z możliwością
dozowania produktu od 5 ml do 20 ml.
8. Sposób wypełnienia Zestawienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie do podania w kol. 4 Zestawienia nazwy
handlowej oraz producenta zaproponowanego artykułu celem prawidłowej identyfikacji
zaproponowanego towaru przez Zamawiającego zgodnie z postawionymi wymaganiami.
2) Kwoty (Szacunkowa cena całkowita netto, wartość podatku VAT, szacunkowa cena całkowita
brutto) należy przenieść do pkt. 1 Formularza oferty.
3) Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku ulega
zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się.
4) Wszystkie podane nazwy/typy asortymentu służą ustaleniu standardu jakościowego
i funkcjonalnego produktu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
5) Podanie przez Zamawiającego nazw wzorcowych nie jest równoznaczne z tym, iż Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania (posiadał wszystkie
parametry), które ma wskazany asortyment, ale przynajmniej takie jak podane w Opisie.
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6) Przez wyrób "równoważny" należy rozumieć wyrób o takich samych wartościach użytkowych
oraz nie gorszych (co najmniej takich jak) parametrach/właściwościach niż wskazane
w kol. 3 Zestawienia.

