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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostawę profesjonalnych 
środków higieny, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosimy  o  wydzielenie  z  Zestawienia  Asortymentowego  poz.  1,  2,  3  i  4  i  utworzenie  z  nich 
odrębnego pakietu. Pozwoli  to na złożenie oferty przez większą ilość wykonawców i umożliwi 
Zamawiającemu wybranie najkorzystniejszej oferty.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści środek do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni takich 
jak szkło,  meble,  marmur i  tworzywa sztuczne, stężenie robocze 0,5-2%. Posiadający w swoim 
składzie: 1-5% eter metylowy glikolu, 1-5% eter monobutyloy glikolu, pH koncentratu 8?

ODP.:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza   w  poz.  1  środek  do  mycia  wszystkich  zmywalnych 
powierzchni  takich  jak  szkło,  meble,  marmur  i  tworzywa  sztuczne,  stężenie  robocze  0,5-2%. 
Posiadający w swoim składzie: 1-5% eter metylowy glikolu, 1-5% eter monobutylowy glikolu, pH 
koncentratu 8.

Pytanie 3:
Czy  Zamawiający  w  poz.  2  dopuści  środek  do  wszystkich  wodoodpornych  podłóg,  myjący
i konserwujący w jednym cyklu pracy . Stężenie robocze 0,5-2%. Posiadające w swoim składzie: 1-
5% eter oksyetylenowany alkoholi tłuszczowy, nie zawierający mydła, pH koncentratu 8?

ODP:  Tak,   Zamawiający  dopuszcza  w  poz.  2  środek  do  wszystkich  wodoodpornych  podłóg, 
myjący i  konserwujący w jednym cyklu pracy. Stężenie robocze 0,5-2%. Posiadające w swoim 
składzie: 1-5% eter oksyetylenowany alkoholi tłuszczowy, nie zawierający mydła, pH koncentratu 
8.

Pytania 4:
Czy Zamawiający w poz. 3  dopuści środek na bazie kwasu do gruntownego codziennego mycia 
urządzeń  sanitarnych,  nie  niszczący  powierzchni,  usuwający  kamień  i  rdzę,  stężenie  robocze
0,5-2%.  Posiadający  w  swoim  składzie  9-10%  kwasu  sulfamidowego,  1-2%  izopropanolu, 
rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, pH koncentratu 1?

ODP.:Tak,  Zamawiający dopuszcza w poz. 3 środek na bazie kwasu do gruntownego codziennego 
mycia urządzeń sanitarnych, nie niszczący powierzchni, usuwający kamień i rdzę, stężenie robocze 
0,5-2%.  Posiadający  w  swoim  składzie  9-10%  kwasu  sulfamidowego,  1-2%  izopropanolu, 
rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, pH koncentratu 1.


