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do wszystkich uczestników postępowania 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów 

 do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości 

 oraz zastawy jednorazowego użytku i innych SPZOZ w Sanoku  

ul.800-lecia 26, nr postępowania SPZOZ/PN/21/2014 

 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad 1 poz.7 

Czy Zamawiający może sprecyzować do jakiej powierzchni ma to być preparat. Czy jego zadaniem ma być 

mycie czy nabłyszczanie powierzchni. 

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 0,5L. Jeżeli chodzi o preparat Sidolux do nabłyszczania to 

produkowany jest w opakowaniach 0,5L. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu Sidolux Expert (połysk bez polerowania)ochrona i nabłyszczanie 

PCV, linoleum w ilości 160 butelek przy pojemności 0,75L lub 240 butelek przy pojemności 0,5L. 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zad 1 poz.6 

Czy Zamawiający dopuści płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem o pojemności 0,75L. 

Czy należy przeliczyć ilość sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3  - dot. zad 1 poz.7 

Do jakiego typu podłóg Zamawiający będzie używał emulsji – emulsja Sidolux występuje w kilku rodzajach w 

zależności od przeznaczenia (PCV/drewno i panele/kamień). 

Odpowiedź: Tak jak w pytaniu nr 1. 

 

* Pytanie nr 4  - dot. zad 1 poz.10 

Czy Zamawiający ma na myśli ręczniki kuchenne w rolce czy inne? 

Prosimy o podanie większej ilości parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ręczników kuchennych w rolce o długości ok 9,3m 

 

* Pytanie nr 5  - dot. zad 1 poz.11 

Czy ścierka powinna być bawełniana czy może być wiskozowa. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby ścierka była wiskozowa. 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia.   

  

 

Z poważaniem 

http://www.zozsanok.pl/

