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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 

euro na dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 
do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – preparaty 
czyszczące; 39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 
39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – 
pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i 
serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny 
do rąk i ciała 

 

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2016   Nr ogłoszenia -  350354 - 2016  z dnia 24.11.2016r.  

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Dotyczy grupy I poz.1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o ph 7 spełniający pozostałe wymogi 
SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Dotyczy grupy I poz. 1, poz. 3, poz. 5, poz.7 - czy Zamawiający żąda urządzenia dozującego nakręcanego na 
kanister (pompka) do każdego opakowania, czy do części opakowań?  Pompka jest urządzeniem do 
wielokrotnego użycia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pompek do części opakowań. 

3. Jakiego rodzaju dozownik jest wymieniony w Grupie I poz. 13. Dzierżawa urządzeń mechaniczno-
hydraulicznych dozujących wodę i środek szt. 2 – pytanie: jakiego rodzaju ma być to dozownik? Czy ma być 
wieszany na ścianę ? ile płynów ma być podłączonych naraz? 

Odpowiedź: ,,Grupa I - Koncentraty. Oferent którego oferta zostanie wybrana dostarczy i zamontuje urządzenia 
mechaniczno-hydrauliczne dozujące wodę i środek,  na czas trwania umowy dotyczy poz.  11 i 12. W rubryce 
„ilość” Zamawiający podaje przybliżone ilości roztworu roboczego na okres jednego roku.” Zamawiający 
wyjaśnia obecnie używane dozowniki są zamontowane na ścianie. Jeden dozownik do płynu myjącego i jeden 
do płynu nabłyszczającego współpracujące ze zmywarką tunelową firmy LOZAMET. 
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