
Gorzów Wlkp., 21 lipca 2009r.

Odpowiedź na zapytanie 

dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu   

nieograniczonego na dostawę środków czystości  dla  Domu Pomocy Społecznej  nr 1 im.  Marie 

Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 lipca 2009r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do 

treści formularza ofertowego zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na  podstawie  przepisów ustawy z dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 

Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu 

nieograniczonego.

 

Zgodnie   z   art.   38   ust.   2   ustawy  z   dnia   29   stycznia   2004   roku  Prawo  

zamówień  publicznych   (  Dz.  U.  z  2007  roku,  Nr  223,  poz.1655  z  późniejszymi  zmianami  ) 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Dla części nr 1

1. Pozycja 4 – Cilit kamień i rdza brak w asortymencie opakowania o pojemności 0,75 ml w 

sprzedaży jest pojemność 500 ml – czy może być poj. 0,50 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający  zmienia pojemności na 450 ml.

2. Pozycja 26 – o jaki papier Tork chodzi- nie jest określone rozmiar i nazwa.

Odpowiedź Zamawiającego: Papier Tork w rolce wymiar 21cm x 150m

3. Pozycja  29  –  rękawice  foliowe  są  pakowane  po  100  szt  czy  mają  być  sztuki  czy 

opakowania.

Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  opisał  w  załączniku  do  SIWZ,  iż  w  dostawie 

wymienione są sztuki.

4. Pozycja 36 – BRIAL – jaka ma być pojemność opakowaniach

Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  opisał  w  załączniku  do  SIWZ,  iż  opakowanie 

wynosi 5l.

5. Pozycja 37,38,39,40,41 – jaka ilość worków ma być w opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: 



Pozycja 37 -  20 szt w opakowaniu.

Pozycja 38 – 20 szt w opakowaniu

Pozycja 39 – 50 szt w opakowaniu

Pozycja 40 – 50 szt w opakowaniu

Pozycja 41 – 10 szt w opakowaniu

6. Pozycja 46,47,48 – proszę o dokładniejsze sprecyzowanie o jakie ścierki chodzi

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja  46  –  Ścierki  miękkie  kolorowe   uniwersalne  usuwające  efekt  elektrostatyczny  i 

zbierające kurz opakowanie 5 szt., wymiar 48 x 36.

Pozycja  47  –  Ściereczki  miękkie  do  czyszczenia  różnych  powierzchni  opakowanie  4  szt., 

wymiar 40 x 32.

Pozycja  48 – Ścierka gruba miękka i trwała, wymiar 60 x 50.

Dla części nr 2

1. Pozycja  1  –  proszę  o  dokładniejsze  opisanie  do  czego  te  środki  mają  służyć  (  mycia, 

nabłyszczania, odkamieniania).

Odpowiedź Zamawiającego:  Płyn do zmywarki przemysłowej do mycia opakowanie 5l.

2. Pozycja 2 – jaka ma być pojemność opakowania i do czego ma służyć ten środek.

Odpowiedź Zamawiającego:  Koncentrat do zmywarki przemysłowej do mycia  opakowanie 

5l.

Dla części nr 3

1. Pozycja 1,2 – jeżeli przeliczamy cenę na litry czy mogą być pojemniki 5l.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę na przeliczanie ceny na litry przy 

zastosowaniu opakowania 5l.

Dla części nr 4

1. Pozycja 5 – czy nie jest błędnie podana nazwa Septalon – brak środka o takiej nazwie.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający  w załączniku do SIWZ błędnie wpisał nazwę w 

pozycji nr 4 w części 4 jako Septalon – zmiana nazwy na Septanol opakowanie 1l

Powyższe zmiany są integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i dotyczą wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia.




