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Dotyczy:  na  dostawę  akcesoriów do  sprzątania,  płynów oraz   środków  czystości  oraz
zastawy  j. u., worków foliowych, środków  piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ
w Sanoku  SPZOZ/PN/22/2016

Działając na podstawie art.  38 pkt. 2 ustawy Pzp  udzielam  WYJAŚNIEŃ  NA ZAPYTANIA
WYKONAWCY : 

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na środki, które nie posiadają atestu PZH, ponieważ producenci nie
mają obowiązku posiadania tego dokumentu na tego typu środki? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
Czy dopuszczacie Państwo środek  septonit forte w opakowaniu 22kg?
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza opakowanie a 22 kg, przy odpowiednim przeliczeniu ilości
opakowań tj. 77 opakowań. 

Pytanie nr 3:
Czy worki foliowe maja być rolowane czy cięte. Jeżeli cięte to po ile składane?
Odpowiedź: Worki mają być cięte, składane małe max 50szt., duże max 20szt.

Pytanie nr 4:
Czy worki mają być z tasiemką czy bez?
Odpowiedź:  Worki mają  mieć  opaski  do zaciskania  (nie tasiemki)  bez możliwości  ponownego
otwarcia.

Pytanie nr 5:
zadanie nr 1 poz.4
Czy Zamawiający w tej pozycji ma namyśli płyn do naczyń czy innego rodzaju płyn w opakowaniu
1l? 
Odpowiedź: Płyn do mycia naczyń Ludwik 1l.

Pytanie nr 6:
zadanie nr 1 poz.7
Czy Zamawiający w tej pozycji ma namyśli produkt do nabłyszczania? Jeśli tak, do jakiego rodzaju
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powierzchni ma być to produkt?
Odpowiedź:  P  rodukt do nabłyszczania pcv, linoleum itp.  

Pytanie nr 7:
zadanie nr 1 poz.10
Czy Zamawiający w tej pozycji ma na myśli ręczniki w rolce jak np. Ręcznik kuchenny? Prosimy o
podanie  wymaganej  długości  rolki  w  celu  umożliwienia  porównania  ofert  zgodnie  z  zasadą

uczciwej konkurencji?
Odpowiedź: Rolka o długości min. 9,5m, oraz min. 50 odcinków po 19cm

Pytanie nr 8:
zadanie nr 1 poz.17
Płyn w tej pozycji występuje w opakowaniu 0,75l. Czy Zamawiający zmieni zapis specyfikacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania od    0,7l -do  0,75l.  

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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