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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  dostawy  profesjonalnych 
środków higieny, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. 
Czy zamawiający w pozycji 6 dopuści pompki dozujące do kanistrów z dozowaniem odpowiednim 
do zaproponowanego środka myjącego, np. od 5 do 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 pompki z dozowaniem od 5 
do 30 ml. 

Pytanie 2.
Czy zamawiający zgodzi się na podział asortymentu na dwa pakiety tj.
pakiet 1 – profesjonalne środki myjące do części wspólnych, pozycja 1,2,3,4,6,20,21 oraz
pakiet 2 – profesjonalne środki myjące i dezynfekcyjne dla części kuchennej.
Taki  podział  pozwoli  na  zwiększenie  konkurencyjności  ofert  i  wzięcie  w  nim  udziału  firm 
posiadających w swoim asortymencie takich produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 3.
Zestawienie asortymentu, poz. 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  przeznaczonego  do 
mycia powierzchni podłóg, zawierającego 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 1-
5% 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 1-5% eter alkilopoliglikolu NLP, 1-5% alkohol alkoksylowany, o ph 
ok.  9,5  koncentratu  o  pH  ok.  7,5  roztworu  roboczego  1%,  możliwość  sporządzenia  roztworu 
roboczego w stężeniu od 0,25% do 1%, nie  pozostawiającego smug,  w opakowaniach a  2l  po 
odpowiednim przeliczeniu opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 4.
Zestawienie asortymentu, poz. 2
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  przeznaczonego  do 
mycia powierzchni podłóg, zawierającego 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 1-
5% 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 1-5% eter alkilopoliglikolu NLP, 1-5% alkohol alkoksylowany, o ph 
ok  9,5  koncentratu  o  pH  ok.  7,5  roztworu  roboczego  1%,  możliwość  sporządzenia  roztworu 
roboczego w stężeniu od 0,25% do 1%, nie  pozostawiającego smug,  w opakowaniach a  2l  po 
odpowiednim przeliczeniu opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.



Pytanie 5.
Zestawienie asortymentu, poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji 
wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w 
postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), 
wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, o pH koncentratu 
ok.  8,6,  kompatybilnego  z  większością  tworzyw,  nie  wymagającego  zmywania  wodą,  nie 
pozostawiającego  osadów,  dopuszczonego  do  kontaktu  z  żywnością  oraz  na  oddziałach 
noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w 
opakowaniach a 5l ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 6.
Zestawienie asortymentu, poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i higienicznej 
dezynfekcji  rąk i  skóry,  opartego na bazie 1-propanolu,  2-propanolu i  2-difenylolu,  o spektrum 
działania  B  (Tbc,  MRSA),  F,  V  (HBV,  HIV,  HCV,  Vaccinia,  Papova  SV40)  o  pH  7,8-8,4, 
dopuszczonego do obrotu jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 5l ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie 7.
Zestawienie asortymentu, poz. 19
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  do  zmiękczania  i 
płukania,  zawierającego  kwasy  organiczne,  związki  uzupełniające  i  związki  chroniące  przed 
korozją,  przystosowanego  do  termicznego  przygotowania  kaczek,  basenów  itp.  do  ponownego 
użycia, dozowanie 1-3 ml/l, o minimalnym okresie trwałości 12 miesięcy od zakupu, w płynie, w 
opakowaniach a 5 kg ?
Czy do obliczeń należy przyjąć 5l=5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  do 
zmiękczania  i  płukania,  zawierającego  kwasy  organiczne,  związki  uzupełniające  i  związki 
chroniące przed korozją, przystosowanego do termicznego przygotowania kaczek, basenów itp. do 
ponownego użycia, dozowanie 1-3 ml/l, o minimalnym okresie trwałości 12 miesięcy od zakupu, w 
płynie, w opakowaniach a 5 kg.
W tym przypadku należy przyjąć, że 5l=5kg.

Pytanie 8
Pytanie ogólne
Prosimy  o  określenie  ilości  opakowań,  które  należy  wycenić,  Czy  wycenić  ułamkową  ilość 
opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 
0,5 w górę)?

Odpowiedź: Produkty należy wycenić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, tzn. jeśli w kolumnie 
J. m. (jednostka miary) znajduje się litr, to należy podać cenę jednostkową netto za litr, następnie 
przeliczyć ją przez ilość – tak uzyskujemy wartość netto. Natomiast w przypadku, gdy w kolumnie 
J. m zostały podane opakowania lub sztuki, cenę  jednostkową należy podać za opakowanie lub 
sztukę.



Ponadto Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ - Zestawieniu Asortymentu 
wykreślony zostaje pkt 2 teksu umieszczonego pod tabelą tzn.:

2/  W  przypadku   zaoferowania  innych  wielkości,  o  których  mowa  w  pkt.1  należy  dokonać 
przeliczenia ilości (przy ewentualnym zaokrągleniu w górę) i uwzględnić wprowadzone zmiany w 
składanym „Zestawieniu asortymentu”.


