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SzNSPZOZ. N-ZP-372-25/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  postępowania  na  dostawę  środków 
czystościowych i artykułów gospodarstwa domowego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy poz. 14 – Prosimy o dopuszczenie zaoferowania płynu na insekty w aerozolu 
skutecznie zwalczającego owady latajace i biegające o poj. 400 ml. Z odpowiednim przeliczeniem 
ilości.
ODP:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  płynu na insekty w aerozolu o pojemności mniejszej 
niż  podana w SIWZ i  wymaga by Wykonawca dostosował  ilość   sztuk   tak,    by   ilość 
produktu  była   co   najmniej   taka  sama  lub   większa,   jak   w przypadku zastosowania się 
do ilości i pojemności podawanych w SIWZ.
Przykład   –   Zamawiający   określił   w   SIWZ,   że   potrzebuje   180   sztuk   preparatu   w 
opakowaniach 500 ml. ( 180 sztuk x 500 ml = 90 000 ml )
Zamawiający dopuszcza również  produkt o pojemności 400 ml.  Sumę    należy   podzielić 
przez   zaoferowaną   przez   Wykonawcę   pojemność,   na   którą Zamawiający wyraził 
zgodę:  ( 90 000 : 400 ml = 225 sztuk )
Jeżeli  natomiast  wynikiem  nie  będzie  liczba  całkowita,  należy  zaokrąglić  ilość  sztuk  do 
opakowań pełnych i wycenić tylko całe opakowania, bez części ułamkowych.

Pytanie 2: Dotyczy poz. 17 -  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania mydła białego w płynie w 
opakowaniu 5 l posiadającym w swoim składzie min. glicerynę oraz inne substancje zapobiegające 
wysuszaniu skóry.
ODP:  
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  mydła  białego  w  płynie  w  opakowaniu  5  l 
posiadającym  w  swoim  składzie  min.  glicerynę  oraz  inne  substancje  zapobiegające 
wysuszaniu skóry.

Pytanie 3: Dotyczy poz. 30 -  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków foliowych na odpady 
o poj. 240 l, LPDE (czerwonych) grubości co najmniej 40 mikronów, nawijane na rolki z perforacją 
umożliwiającą łatwe odrywanie.
ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie worków foliowych na odpady o poj. 240 l, 
LPDE (czerwonych) o wyż. wym. grubości.

Pytanie 4:  Dotyczy poz. 32 -  Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków foliowych na odpady 
o poj. 120l. LPDE (zielonych, żółtych) w rozm. 700 x 1100 o grubości co najmniej 40 mikronów, 
nawijane na rolki z perforacją umożliwiającą łatwe odrywanie.



ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie worków foliowych na odpady o poj. 120 l, 
LPDE (zielonych, żółtych) w rozm. 700 x 1100 o wyż. wym. grubości.

Pytanie 5:  Dotyczy poz. nr 5 -  Płyn do dezynfekcji i czyszczenia toalety zwalczający przykry 
zapach,  bakterie,  grzyby  i  brud,  usuwający  rdzawy  nalot  i  kamień.  Poj.  Maksymalna  1  l. 
Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pozycji nr 5 posiadał pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym?
ODP:  
Zamawiający nie wymaga aby preparat w pozycji  nr 5 (płyn do dezynfekcji  i  czyszczenia 
toalety) posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Pytanie 6:  Dotyczy poz. nr 7 -  Płyn do WC posiadający właściwości dezynfekujące i wybielające, 
zapobiegający  powstawaniu  osadów  i  zanieczyszczeń,  usuwający  nieprzyjemne  zapachy  oraz 
zwalczający wszelkie szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje. Do używania: bez rozcieńczania 0 w 
kuchni, łazience, w toalecie oraz okolicach otworów kanalizacyjnych, śmietników; rozcieńczony – 
do podłóg, płytek ceramicznych, do czyszczenia i dezynfekcji kabin i zasłon prysznicowych. Poj. 
750 ml. 
Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pozycji nr 7 posiadał pozwolenie na obrót  produktem 
biobójczym?
ODP:  
Zamawiający nie wymaga aby preparat w pozycji nr 7 (płyn do WC posiadający właściwości 
dezynfekujące i wybielające) posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Pytanie 7:  Dotyczy poz. nr 70. Zamawiający wymaga: Emulsja do higienicznego mycia rąk o 
neutralnym ph 5,5 z zawartością witaminy A i E. Nie zawierająca w swoim składzie parabenów; 
przeznaczona dla  osób posiadających  wrażliwą  i  podatną  na  alergię  skóre.  Op.  'a  1000 ml  w 
systemie zamkniętym.
a) Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod nazwą "system zamknięty".
b) Czy Zamawiajacy dopuści opakowania 500 ml lub 700 ml w przeliczeniu na zamawianą ilość 
litrów?
c) Czy emulsja ma być zapakowana w woreczkach czy w butelkach?
ODP:  
a) Zamawiający pod nazwą "system zamknięty" rozumie to, że preparat (w tym przypadku 
emulsja)  znajduje  się  w  hermetycznie  zamkniętym  opakowaniu,  które  zakończone  jest 
systemem  wylewek  uniemożliwiaj ących  zasysanie  powietrza  uniemożliwiaj ąc  wtórną 
kontaminację, w efekcie czego od początku do samego końca jest czysty mikrobiologicznie.
b) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.
c) Emulsja może być zapakowana zarówno w butelki  jak i w woreczki.

Pytanie 8:  Dotyczy poz. nr 70. Zamawiający wymaga: Emulsja do higienicznego mycia rąk o 
neutralnym ph 5,5 z zawartością witaminy A i E. Nie zawierająca w swoim składzie parabenów; 
przeznaczona dla  osób posiadających  wrażliwą  i  podatną  na  alergię  skóre.  Op.  'a  1000 ml  w 
systemie zamkniętym.
Czy  Zamawiajacy  w  pozycji  nr  70  dopuści  środek  zawierający  QAV (czwartorzędowe  środki 
amoniowe)?
ODP:   Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie środka  zawierającego  QAV 
(czwartorzedowe środki amoniowe).


