
                                                                                                                         Śrem, dnia 06.05.2014 r.
Dotyczy sprawy: ZP/15/PN/14 

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w
postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na
„Bieżące dostawy środków czystości”

Pytanie 1:
Pozycja 3 -proszę o podanie minimalnej gramatury ręcznika zz w standardzie gramatury są od 36 do 40g –
wtedy ręcznik spełnia wymogi zamawiającego mniejsza gramatura powoduje iż ręcznik nie spełnia swojej  
roli.

Odpowiedź:
Minimalna gramatura ręcznika zz od 36 – 40 g.

Pytanie 2:
W związku z nietypowymi grubościami worków nie spotykanymi przy tego rodzaju rozmiarach( worek o 
rozmiarze 500x600 czyli 35l w standardzie wykonuje się z foli o grubości 22mik i to w zupełności wystarcza)  
zwracam się z pytaniem czy zamiast etykiet można dołączyć karty produktów w których będą uwzględnione 
wszystkie  wymogi  zamawiającego tz:  rozmiar,  grubość  ,  rodzaj  foli  oraz kolor  ,opakowanie jednostkowe 
.Biorąc pod uwagę iż worki uwzględnione w specyfikacji są workami nie standardowymi -każdy z oferentów 
nie dysponuje takimi etykietami i może je zamówić ale konkretnie w przypadku wygranej .Ponadto podanie 
minimalnej wagi opakowania 10 sztukowego nie narazi zamawiającego na dostawy worków nie zgodnych z 
wymogami zawartymi w SWIZ. Sama etykieta takiej pewności nie daje gdyż trudno będzie zamawiającemu 
zweryfikować  grubość  dostarczanych  worków  nie  mając  odnośnika  co  do  wagi  opakowania  przy 
odpowiedniej grubości( waga 10 sztuk = odpowiednie przeliczenie przy zapakowaniu np. po 25 lub 30 albo  
50 sztuk)

Odpowiedź:
Zamiast  etykiet  można  dołączyć  karty  produktów w których  będą  uwzględnione  wszystkie 
wymogi zamawiającego tz: rozmiar, grubość , rodzaj foli oraz kolor ,opakowanie jednostkowe.

Pytanie 3:
Proszę  o  sprostowanie  ręcznik  zz  szary  rozmiar  23x25  jest  pakowany  w  karton  po  20bind  a200  czyli 
opakowania 4000 sztuk ręcznika a nie 3200 jak w przypadku celulozy

Pozycja 1 proszę o podanie długości ręcznika.

Odpowiedź:
Sprostowanie na stronie www.szpitalwsremie.pl.
Odnośnie długości ręcznika – zapis zał. 1.1 pakiet 4 poz.1

Pytanie 4:
POZYCJA 3,4,8 –Proszę o określenia wagi minimalnej worka przy grubości 60mik np. dla opakowania 10 
sztuk worków 50x60 grubość 60mik pozwoli  to na eliminacje nie uczciwych Firm które stosują zaniżoną 
grubość worków przy składaniu oferty bazując na braku wiedzy praktycznej i meteorycznej Zamawiającego 
tak jak to miało miejsce w przetargu w zeszłym roku. Informuję iż waga minimalna worka 50x60 o grubości  
60mik dla opakowania 10 sztuk = 0,22 kg –pozwoli to na eliminacje nie uczciwych Firm oraz na uzyskanie  
zgodność dostarczonego towaru zgodnie z wymogami SWIZ

http://www.szpitalwsremie.pl/


Pozycja 7,6 podobna sytuacja waga minimalna opakowania n10sztuk worka 800x1200 a10 grubość 60mik 
sztuk to 0,39kg

Pozycja 10,11 worki na śmieci 60x80 grubość 60mik -waga opakowania worka 60x80 a10 sztuk to 0,39 kg

Proszę pilnie o uwzględnienie naszych sugestii pozwoli to na eliminacje nie uczciwych Firm które 
wykorzystują brak informacji technicznych w tym zakresie i narażają Państwa na unieważnienia przetargu 
zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:
Pakiet nr 1, punkt 4: czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie środka w opakowaniu 0,75l- butelka ze 
spryskiwaczem- zgodnego składem z SIWZ? 
Odpowiedź:
Nie. 

Pytanie 6:
Pakiet nr 3: czy podana jednostka miary tyczy się rolek czy pojedynczych sztuk worków? 
Odpowiedź:
Pojedynczych sztuk worków.

Pytanie 7: 
Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. czy zamawiający dopuszcza złożenie ofert na 
wybrane, całe pakiety a nie na wszystkie pakiety wg załącznik nr 1.1 do SIWZ 
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 8:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 1. ręcznik o gramaturze 2x18g/m2, długości rolki 69m, średnica 
rolki 12,5 cm, średnica tulei 60mm,
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 9:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 2ręcznik celuloza 2x20g/m2
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 10:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 3.Ręcznik opakowanie (karton): a' 4000szt.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 11:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 4.rolkę o szerokości 8,9 cm, średnicy rolki 11cm.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 12:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 5. rolkę papieru gramatura 38g/m2
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 13
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 L.P. 6.podajnik na papier Wyskość: 240 mm, szerokość 210 mm, 
głębokość 120 mm.
Odpowiedź:
Tak



Pytanie 14:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 pojemniki na ręczniki:rozmiar: szerokość 290 mm, wysokość 400 
mm, głebokość 140mm
Odpowiedź:
Sprostowanie na stronie www.szpitalwsremie.pl.

Pytanie 15:
Zwracam się z pytaniem, czy w zestawieniu Pakietu nr 3, w pozycji 5 i 9, podane są prawidłowe rozmiary  
worka. Przedstawionej ( w zasadzie torece 200x300) nie wiem, czy musi odpowiadać dość duża grubość, tak 
jak dla dużego worka 1300x2300. Bardzo proszę o sprawdzenie wszystkich parametrów w pszczególnych 
pozycjach, abyście otrzymali to co potrzebójecie.

Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 16:
Proszę o wyjaśnienia pozycji w pakiecie 3 pozycja nr 1:
,, Worki niebieskie wykonane z grubej folii LDPE grubości min. 60 mikronów, nieprzejrzystej, odporne na 
rozerwanie i wyjątkowo szczelne posiadające prosty zgrzew dna, rozmiar 1300mmx2300mm”
Taki worków na śmieci nie ma w produkcji, konsultowałem się z kilkoma producentami i za każdym razem 
otrzymałem odpowiedź, że nie są w stanie zgrzać worków na śmieci o takich wymiarach i prostym zgrzewie, 
proszę o zmianę tej pozycji, bądź sprostowanie tej pozycji, gdyż worki, które Państwa interesują występują 
tylko i wyłącznie w szerokości  100 cm a nie 130 cm. Worków o szerokości 130 cm producent nie jest w 
stanie zgrzać nawet na zamówienie. 
Ta sama sytuacja dotyczy pozycji nr 2  w pakiecie 3, również proszę o zmianę:
,, Worki czerwone wykonane z grubej folii LDPE grubości min. 60 mikronów, nieprzejrzystej, odporne na 
rozerwanie  i  wyjątkowo  szczelne  posiadające  prosty  zgrzew  dna,  rozmiar  1300mmx2300mm”.  Również 
szerokość 130 cm nie jest możliwa, żeby ją zgrzać, szerokość dostępna to 100 cm. 
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17:
Poz. 5 i poz. 21 formularza cenowego – zapas do zmywaka z rączką – powtórzony produkt – proszę o 
informacje czy jest to prawidłowy zapis ?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla poz. 21.

Było tak: 

http://www.szpitalwsremie.pl/


Pakiet nr 2

L.p. Nazwa j. m. ilość cena VAT netto brutto

1 500

Opakowanie po 450ml

2 120

3 1000

4 40

5
Zapas do zmywaka z rączką

szt. 70

6 Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych 400

7 110

8 Opak. 5 l 185

9 Opak. 5 l 90

10 Mydło w płynie z dozownikiem (pompka) 90

11 Opak. 5 l 30

12 35

13 Maszynki do golenia jednorazowe z podwójnym ostrzem – kolor pomarańczowy szt. 4200

14 340

15 Pianka p/kurzowa do czyszczenia mebli  w aerozolu po 250 ml 40

16 Kostka zapachowa do WC szt. 800

17 szt. 200

18 szt. 250

19 szt. 50

20 Zmywak kuchenny z rączką szt. 30

21 Zapas do zmywaka z rączką szt. 70

22 Kubki jednorazowe do gorących napojów, poj 200ml 2

23 Kubki jednorazowe: poj. 200Ml 35

24 Kubki piwne jednorazowe 0,5 l szt. 700

25 Talerze jednorazowe 15

26 Widelce jednorazowe 2

27 Noże jednorazowe 2

28 Łyżeczki małe jednorazowe 4

29  szt. 3000

30  szt. 3000

31  szt. 3000

32  szt. 3000

33 50

34 Oliwka dla dzieci nie gorsza niż Bambino 50

35 szt. 10

36 szt. 50

37 Rękawiczki foliowe do żywności szt. 80
38 Zmiotka z szufelką - komplet komplet 10
39 Szczoteczka do rąk szt. 20

Dopuszcza się wyłącznie formularz wypełniony w całości RAZEM x x

Producent/  
nazwa 
handlowa

Nr katalogowy/ 
referencyjny

Emulsja do podłóg służąca do pielęgnacji i konserwacji tworzyw sztucznych, 
drewnianych i malowanych, podłóg z płytek ceramicznych i  innych powierzchni. Po  
nałożeniu emulsja  musi tworzyć ochronną, antypoślizgową warstwę, odporną na 
wodę i nie wymagającą polerowania. Chroni przed osadzaniem brudu i ścieraniem 
powierzchni, daje wysoki połysk. (typu TYTAN lub równoważne)

Opak. 
450 ml

Zmywacz do podłóg  przeznaczony do usuwania starych, nawarstwiających się powłok 
akrylowych pozostałych po  stosowaniu środków wyprodukowanych na bazie akryli. W 
skład płynu wchodzą detergenty anionowe i niejonowe, które ułatwiają zmywanie 
zanieczyszczeń. Podwyższone pH ułatwiające sunięcie starych warstw akrylowych. 
(typu TYTAN zmywacz do podłóg lub równoważne)

Opak. 
450 ml

Żel do mycia skuteczny na kamień i rdzę - żel skutecznie usuwający osady z   
kamienia rdzy, mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny brud. Przeznaczony na 
powierzchnie z chromu, stali nierdzewnej (zlewozmywaki kuchenne), glazury, 
umywalki, wanny, szkła, plastiku (kabiny prysznicowe), armatury łazienkowej i inne. 
Przywracający połysk czyszczonym powierzchniom, nie powodujący smug oraz 
zacieków, nie rysujący powierzchni, łatwy do spłukania, pozostawiający świeży 
zapach.  Działający bakterio-, wiruso- i grzybobójczo. Wysoka lepkość zapewnia 
przyleganie do powierzchni pochyłychi pionowych. Skład: podchloryn sodu 
(4,8g/100g), mniej niż 5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, mydła, kompozycja zapachowa. (typu DOMESTOS lub 
równoważne)

Opak. 
0,5l

Emulsja wysokopołyskowa PCV do  podłóg z tworzyw sztucznych pcv i 
linoleum,przeznaczona do ich pielęgnacji i konserwacji. Zawierająca twardy wosk, 
który ułatwia ponowne czyszczenie jak również chroni przed zniszczeniem i 
nadmiernym zabrudzeniem, antypoślizgowa, bezzapachowa.                         Wygląd: 
mleczna ciecz                                                                                 pH 6-8              
                                                                                          Gęstość: ok. 1g/cm3     
                                                                                        (nie gorsza niż 
wysokopołyskowa EMU PCV)

opak.      
5kg

Opak. 
500 ml

Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych, kuchennych, emaliowanych i 
porcelanowych naczyń oraz silnie zabrudzonych powierzchni. Skutecznie usuwający 
oporny brud, tłuszcz, nadający powierzchnią połysk. Nie powodujący zarysowań. 
(Typu AJAX lub równoważne)

Opak. 
500 g

Płyn do mycia naczyń o lekkiej żelowej konsystencji, przyjemnym  zapachu, o 
silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze. Skuteczny i wydajny, łagodny dla skóry 
dłoni.
(typu LUDWIK lub równoważne)

Mydło w płynie glicerynowe. Preparat działający łagodnie na skórę, chroniące przed 
wysuszeniem w postaci gęstego perłowobiałego płynu. 
PH 5,5 : 6,0.

Opak. 
250 ml

Płyn do mycia szyb i luster

Sól ochronna do zmywarek zapewniajaca skuteczne  działanie urządzenia, 
zmiękczająca wodę, co p/działa osadzaniu się kamienia na naczyniach i zmywarce. 
Granulat.   nie gorsza niż Finish Calgonit)

Opak. 
1,5kg

Odświeżacz powietrza w spray-u 
o zapachu leśnym, morskim. Pojemność: 300ml

Opak. 
300 ml
Opak. 
250 ml

Druciak stalowy- delikatny, miękki, spiralny służący do usuwania silnych zabrudzeń z 
delikatnych powierzchni. Trwały, nie  rdzewieje.

Zmywak – ze specjalnie zmetalizowanej włókniny zwiększającej jego trwałość, nie 
rysujący  powierzchni. Wymiary: 11x7x2,5

Zmywak kuchenny dwustronny (gąbka + szorstka włóknina)

Opak. 
100 szt.
Opak. 

100 szt.

Opak. 
100 szt.
Opak. 

100 szt.
Opak. 

100 szt.
Opak. 

100 szt.
Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor Czerwony 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor niebieski 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor żółty 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor zielony

Denaturat oryginalny 92%, objętość 500ml. Alkohol etylowy, całkowicie skażony 
benzoesanem denatonium oraz ketonem metylowoetylowym

Butelka 
0,5 l

Opak. 
150 ml

Szczotki do butelek długie

Szczotka do WC ze stojakiem lub pojemnikiem

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, 
jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy. 

UWAGA:
Wykonawca w składanej ofercie ma obowiązek w każdej pozycji dotyczącej środka czyszczącego podać nazwę handlową oferowanego preparatu oraz nazwę producenta.
Do składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu dotyczącej środka czyszczącego pełną informację (kartę charakterystyki, instrukcję stosowania) o 
przeznaczeniu, składzie, stężeniu, właściwościach fizykochemicznych itp. z której to jasno będzie wynikało, że oferowany przez niego preparat spełnia wszystkie wymagania określone 
przez Zamawiającego w dołączonym opisie przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

…...................................................                                                                                
      miejscowość, data

…................................................................................                        
     pieczęć firmowa oraz podpis osoby uprawnionej                                 
         do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Jest tak:



Pakiet nr 2

L.p. Nazwa j. m. ilość cena VAT netto brutto

1 500

Opakowanie po 450ml

2 120

3 1000

4 40

5
Zapas do zmywaka z rączką

szt. 70

6 Mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych 400

7 110

8 Opak. 5 l 185

9 Opak. 5 l 90

10 Mydło w płynie z dozownikiem (pompka) 90

11 Opak. 5 l 30

12 35

13 Maszynki do golenia jednorazowe z podwójnym ostrzem – kolor pomarańczowy szt. 4200

14 340

15 Pianka p/kurzowa do czyszczenia mebli  w aerozolu po 250 ml 40

16 Kostka zapachowa do WC szt. 800

17 szt. 200

18 szt. 250

19 szt. 50

20 Zmywak kuchenny z rączką szt. 30

21 Kubki jednorazowe do gorących napojów, poj 200ml 2

22 Kubki jednorazowe: poj. 200Ml 35

23 Kubki piwne jednorazowe 0,5 l szt. 700

24 Talerze jednorazowe 15

25 Widelce jednorazowe 2

26 Noże jednorazowe 2

27 Łyżeczki małe jednorazowe 4

28  szt. 3000

29  szt. 3000

30  szt. 3000

31  szt. 3000

32 50

33 Oliwka dla dzieci nie gorsza niż Bambino 50

34 szt. 10

35 szt. 50

36 Rękawiczki foliowe do żywności szt. 80
37 Zmiotka z szufelką - komplet komplet 10
38 Szczoteczka do rąk szt. 20

Dopuszcza się wyłącznie formularz wypełniony w całości RAZEM x x

Producent/  
nazwa 
handlowa

Nr katalogowy/ 
referencyjny

Emulsja do podłóg służąca do pielęgnacji i konserwacji tworzyw sztucznych, 
drewnianych i malowanych, podłóg z płytek ceramicznych i  innych powierzchni. Po  
nałożeniu emulsja  musi tworzyć ochronną, antypoślizgową warstwę , odporną na 
wodę i nie wymagającą polerowania. Chroni przed osadzaniem brudu i ścieraniem 
powierzchni, daje wysoki połysk.  (typu TYTAN lub równoważne )

Opak. 
450 ml

Zmywacz do podłóg  przeznaczony do usuwania starych, nawarstwiających się powłok 
akrylowych pozostałych po  stosowaniu środków wyprodukowanych na bazie akryli. W 
skład płynu wchodzą detergenty anionowe i niejonowe, które ułatwiają zmywanie 
zanieczyszczeń. Podwyższone pH ułatwiające sunięcie starych warstw akrylowych. 
(typu TYTAN zmywacz do podłóg lub równoważne)

Opak. 
450 ml

Żel do mycia skuteczny na kamień i rdzę - żel skutecznie usuwający osady z   
kamienia rdzy, mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny brud. Przeznaczony na 
powierzchnie z chromu, stali nierdzewnej (zlewozmywaki kuchenne), glazury, 
umywalki, wanny, szkła, plastiku (kabiny prysznicowe), armatury łazienkowej i inne. 
Przywracający połysk czyszczonym powierzchniom, nie powodujący smug oraz 
zacieków, nie rysujący powierzchni, łatwy do spłukania, pozostawiający świeży 
zapach.   Działający bakterio-, wiruso- i grzybobójczo. Wysoka lepkość zapewnia 
przyleganie do powierzchni pochyłychi pionowych. Skład: podchloryn sodu 
(4,8g/100g), mniej niż 5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, mydła, kompozycja zapachowa. (typu DOMESTOS lub 
równoważne)

Opak. 
0,5l

Emulsja wysokopołyskowa PCV do  podłóg z tworzyw sztucznych pcv i 
linoleum,przeznaczona do ich pielęgnacji i konserwacji. Zawierająca twardy wosk, 
który ułatwia ponowne czyszczenie jak również chroni przed zniszczeniem i 
nadmiernym zabrudzeniem, antypoślizgowa, bezzapachowa.                         Wygląd: 
mleczna ciecz                                                                                 pH 6-8              
                                                                                          Gęstość: ok. 1g/cm3     
                                                                                        (nie gorsza niż 
wysokopołyskowa EMU PCV)

opak.      
5kg

Opak. 
500 ml

Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych, kuchennych, emaliowanych i 
porcelanowych naczyń oraz silnie zabrudzonych powierzchni. Skutecznie usuwający 
oporny brud, tłuszcz, nadający powierzchnią połysk. Nie powodujący zarysowań. 
(Typu AJAX lub równoważne)

Opak. 
500 g

Płyn do mycia naczyń o lekkiej żelowej konsystencji, przyjemnym  zapachu, o 
silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze. Skuteczny i wydajny, łagodny dla skóry 
dłoni.
(typu LUDWIK lub równoważne)

Mydło w płynie glicerynowe. Preparat działający łagodnie na skórę, chroniące przed 
wysuszeniem w postaci gęstego perłowobiałego płynu. 
PH 5,5 : 6,0.

Opak. 
250 ml

Płyn do mycia szyb i luster

Sól ochronna do zmywarek zapewniajaca skuteczne  działanie urządzenia, 
zmiękczająca wodę, co p/działa osadzaniu się kamienia na naczyniach i zmywarce. 
Granulat.   nie gorsza niż Finish Calgonit)

Opak. 
1,5kg

Odświeżacz powietrza w spray-u 
o zapachu leśnym, morskim. Pojemność: 300ml

Opak. 
300 ml
Opak. 
250 ml

Druciak stalowy- delikatny, miękki, spiralny służący do usuwania silnych zabrudzeń z 
delikatnych powierzchni. Trwały, nie  rdzewieje.

Zmywak – ze specjalnie zmetalizowanej włókniny zwiększającej jego trwałość, nie 
rysujący  powierzchni. Wymiary: 11x7x2,5

Zmywak kuchenny dwustronny (gąbka + szorstka włóknina)

Opak. 
100 szt.
Opak. 

100 szt.

Opak. 
100 szt.
Opak. 

100 szt.
Opak. 

100 szt.
Opak. 

100 szt.
Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor Czerwony 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor niebieski 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku,  nie pozostawiające włókien.
Kolor żółty 

Ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni,  wymiary 37 x 34 cm. 
Nadające się do wielokrotnego użytku, nie pozostawiające włókien.
Kolor zielony

Denaturat oryginalny 92%, objętość 500ml. Alkohol etylowy, całkowicie skażony 
benzoesanem denatonium oraz ketonem metylowoetylowym

Butelka 
0,5 l

Opak. 
150 ml

Szczotki do butelek długie

Szczotka do WC  ze stojakiem lub pojemnikiem

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, 
jeżeli zajdzie konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy. 

UWAGA:
Wykonawca w składanej ofercie ma obowiązek w każdej pozycji dotyczącej środka czyszczącego podać nazwę handlową oferowanego preparatu oraz nazwę producenta.
Do składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu dotyczącej środka czyszczącego pełną informację (kartę charakterystyki, instrukcję stosowania) o 
przeznaczeniu, składzie, stężeniu, właściwościach fizykochemicznych itp. z której to jasno będzie wynikało, że oferowany przez niego preparat spełnia wszystkie wymagania określone 
przez Zamawiającego w dołączonym opisie przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

…...................................................                                                                                
      miejscowość, data

…................................................................................                        
     pieczęć firmowa oraz podpis osoby uprawnionej                                 
         do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Pytanie 18:
Poz. 16 formularza cenowego – kostka do WC – czy produkt ma być z koszyczkiem czy zapas ?
Odpowiedź:
Z koszyczkiem.

Pytanie 19:
Poz. 22 formularza cenowego – kubki jednorazowe do gorących napojów, poj 200 ml – proszę o podanie 
wymaganego koloru oraz tworzywa, z którego ma być kubek (PP, styropian).
Odpowiedź:
Kubek ma spełniać parametry wymagane dla gorących napojów.

Pytanie 20:
Poz. 25 formularza cenowego – talerze jednorazowe – proszę podać następujące parametry talerza:
średnica, materiał wykonania (papier, PP itd.), kolor.
Odpowiedź:
Średnica 20-22 cm, plastik, kolor biały.

Pytanie 21:
Poz. 35 formularza cenowego – szczotki do butelek długie – proszę o podanie minimalnej długości szczotki.
Odpowiedź:
Sama szczoteczka min. 10-12 cm, długość szczoteczki z rączką 30 cm.

Pytanie 22:
Poz. 29-31 formularza cenowego – ściereczki uniwersalne do sprzątania wszelkich powierzchni, wymiary 
37x34 cm – proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana ścierka.
Odpowiedź:
Ścierka winna być miękka, nie rozpadająca się, dobrze wchłaniająca wodę.

Pytanie 23:
Zgodnie  z  zapisem  SIWZ  „Zamawiający  wymaga,  aby  załączone  próbki  znajdowały  się  w  oryginalnym 
opakowaniu  producenta  (posiadały  etykietę  oryginalnego  opakowania)...”  dalej  Zamawiający  pisze  „Do 
składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu (pozycja od 1 do 5 ręczniki  
papierowe oraz papier toaletowy) próbki (wzór) w ilości po 1 rolce/paczce...” - proszę o sprecyzowanie czy  
wymagane próbki  mają być dostarczone w opakowaniach zbiorczych ponieważ pojedyncza rolka czy też 
paczka nie posiada etykiety.
Odpowiedź:
Wymagane  próbki  mają  być  dostarczone  w pojedynczych sztukach.  Zamiast  etykiet  można 
dołączyć  karty  produktów  lub  informacje  producenta  zawierające  wszystkie  wymogi 
zamawiającego. 

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamowień

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, ktorym przekazano specyfikację istotnych

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl


