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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 207000 

euro na dostawę 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 / 2015   Nr ogłoszenia -  321634 - 2015 z dnia 27.11.2015  

 

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

 

1. dot. grupy V poz. 3 i 4 (w formularzu błędnie oznaczona poz. 2) – nakładka do mopa Czy Zamawiający dopuści 
tolerancję wagi mopa -15/20 g z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań SIWZ? Ewentualnie jaką tolerancję dot. 
wagi mopa Zamawiający dopuści? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wagi +/- 5%. 
 

2. dot. grupy V poz. 4 (w formularzu błędnie oznaczona poz. 2) – nakładka do mopa Czy Zamawiający dopuści zamiast 
trapezowych zakładek, zakładki prostokątne, jeżeli będą kompatybilne ze stelażem i będą spełniały wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ? Dodatkowo podkreślam, że kształt zakładki nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność mopa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakładki prostokątne max. szerokość zakładki 8,5cm. 
 

3. dot. grupy V poz. 14 – dozownik do mydła łokciowy (w formularzu błędnie oznaczony poz. 12) Co Zamawiający 
rozumie poprzez równoważność Dermados? Czy Zamawiający dopuści dozownik ze zbiornikiem na płyny dolewane, czy też 
dozownik ma być do stosowania z butelkami 0,5 l Ecolab i innymi? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: dozownik ma być do stosowania z butelkami 0,5 l typu  Ecolab. 
 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 
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