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Pytanie nr 1  dotyczące pakietu 1 poz. 9 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego? Dopuszczenie takiego 
rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego 
pod względem ilościowym i jakościowym. 
Odpowiedź 1 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 9. 
 
Pytanie nr 2  dotyczące pakietu 1 poz. 19 
Czy należy wycenić płyn do mycia podłóg uniwersalny? 
Odpowiedź 2 
Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania  płynu do mycia podłóg uniwersalnego. 
 
Pytanie nr 3  dotyczące pakietu 1 poz. 22 
Płyn do mycia szyb AJAX dostępny jest na rynku w chwili obecnej w opakowaniu 500ml, prosimy zatem o możliwość 
wyceny z odpowiednim przeliczeniem takiej pojemności. 
Odpowiedź 3 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania przedmiotu zamówienia w ilości pokrywającej 
pełne zapotrzebowanie ilościowe – tj. 75 litrów – przedmiotowego „płynu do mycia szyb” tym samym 
upoważnia Wykonawcę do dokonania stosownej korekty w kolumnach „Ilość op.” i „Wielkość op.” w 
odniesieniu do tej pozycji zgodnie z przedstawionym poniżej przykładem 
 
 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Ilość 
zamawiana Ilość op. Wielkość op. 

22 Płyn do mycia 
szyb ……….. 75 litów 100 op.   150 op. 750ml  500ml 

 
, 
 
Pytanie nr 4  dotyczące pakietu 1 poz. 51 i 52 
Czy należy wycenić same nakładki na mopa? 
Odpowiedź 4 
Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania nakładek na MOP. 
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Pytanie nr 5  dotyczące pakietu 1 poz. 58 
Pad czarny – czy Zamawiający miał na myśli pad ręczny? Jeżeli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę za 
zaoferowanie pada o wymiarach 11,5 x 25 ? 
Odpowiedź 5 
Tak, Zamawiający w poz. 58 oczekuje zaoferowania PAD – u  ręcznego. Tak, Zamawiający dopuści również 
przedmiotowy PAD w rozmiarze 11,5 x 25. 
 
Pytanie nr 6  dotyczące pakietu 4 poz. 1 
Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, Zamawiający wymaga, aby 
oferowany preparat spełniał wymagania normy PN EN 1499? 
Odpowiedź 6 
Zamawiający oczekuje dostawy preparatu spełniającego wymagania zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 
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