Dotyczy postępowania
Na dostawę artykułów higienicznych, środków czystości, gospodarczych,
wyrobów papierniczych biurowych dla SPZOZ w Żukowie
W związku z następującymi pytaniami, jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Żukowie otrzymał w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie, udzielam na nie
odpowiedzi

Pakiet 3, poz 11
Czy Zamawiający ma na myśli żelową kostkę z koszyczkiem do wieszania w muszli klozetowej? Sam
wkład żelowy do koszyczka? Czy może wkładkę do pisuaru?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli żelową kostkę z koszyczkiem do wieszania muszli klozetowej lub
przylepny żel do muszli nie wymagający koszyczka.
Część I, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny prześcieradło dwuwarstwowe, spełniające pozostałe wymagania
Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści prześcieradło dwuwarstwowe, pozostałe parametry bez zmian
Część I, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny ręcznik kuchenny dwuwarstwowy o szerokości listka 22,5 cm,
spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści ręcznik kuchenny dwuwarstwowy o szerokości listka 22,5, pozostałe
parametry bez zmian.
Część I, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do oceny czyściwo celulozowe w roli o szerokości 26 cm, średnicy roli 26
cm i długości roli 310 mb?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści czyściwa o średnicy roli 26 cm i długości roli 310 mb.
Część I, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do oceny czyściwo celulozowe w roli o szerokości 26 cm, średnicy roli 28
cm i długości roli 380 mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści czyściwo o podanych wymiarach.
Część I, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji papieru toaletowego JUMBO o średnicy
rolki 18 cm, spełniającego pozostałe wymagania z Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru toaletowego JUMBO o średnicy rolki 18 cm,
pozostałe parametry bez zmian.

Część I, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny dwuwarstwowego, makulaturowego papieru
toaletowego w opakowaniu po 64 sztuki. W przypadku pozytywnej odpowiedzi bardzo prosimy o
określenie jaką ilość opakowań należy wycenić, czy należy zaokrąglić ilość opakowań w górę do
pełnego opakowania tj. 32 opakowania, czy z zgodnie z zasadami matematyki, tj. 31 opakowań czy z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. 31,25 opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający prosi o papier toaletowy jednowarstwowy, makulaturowy o średnicy rolki 10-11 cm.
Jeżeli opakowanie zbiorcze jest inne niż po 100 szt należy wycenić ilość opakowań zbiorczych
zawierającą nie mniejszą niż wymaganą ilość produktów jednostkowych. Należy wycenić ilość
opakowań zgodnie z zasadami matematyki do dwóch miejsc po przecinku.
Część II, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji stelaża do mopa z uszami o szerokości 39 cm
x 11 cm (+/- 1 cm) do wyciskania mopa w gilotynie bez konieczności zdejmowania mopa?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stelaż do mopa o szerokości 39x11cm (+/-1cm) do wyciskania mopa w
gilotynie bez konieczności zdejmowania mopa w trakcie pracy pod warunkiem, że oferowane mopy
bawełniane ( cz II poz 2) są do niego dostosowane wymiarem i umożliwiają sprawną pracę.
Część II, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji mopa bawełnianego z uszami o wymiarach 39
cm x 12 cm (+/- 1 cm) do wyciskania mopa w gilotynie bez konieczności zdejmowania mopa?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza mopy bawełniane, pętelkowe z uszami o wymiarach 39cmx12 cm (+/- 1 cm)
do wyciskania mopa w gilotynie bez konieczności zdejmowania mopa pod warunkiem, że stanowią
komplet- pasują wymiarem do oferowanego stelaża do mopa ( cz II poz 1) i umożliwiają sprawną
pracę.
Wymiary mopa, które powodują jego spadanie ze stelażu w trakcie pracy nie są dopuszczalne.
Część II, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji zestaw w składzie: mop sznurkowy bawełniany +
wiadro z wyciskaczem 12 l + kij do mopa?
Odpowiedź:
Zamawiający żąda zestawów: stelaż/wiadro/wyciskarka/kij oraz dwukrotnie większej ilości mopów
sznurkowych włókien naturalnych- na przykład bawełna
Część II, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do oceny w w/w pozycji zestaw w składzie: mop paskowy + wiadro z
wyciskaczem 12 l + kij do mopa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mopów paskowych.
Część II, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do oceny gąbkę o wymiarach 9 x 7 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza gąbkę/zmywak do naczyń z powierzchnią ścierną o wymiarach 9x7cm
Część II, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny ścierek uniwersalnych w rozmiarze 40 x 50 cm,
spełniających pozostałe wymagania.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza ścierki o wymiarach 40x50 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Część II, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny ścierkę z mikrofibry o wymiarach 40 cm x 40 cm?
Odpowiedź:
Ścierka z mikrofibry o podanych wymiarach spełnia wymóg powierzchni nie mniejszej niż 0,12 m2
Część II, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie w w/w pozycji ścierki przeznaczonej do polerowania
powierzchni, wykonanej z mikrofibry, która może służyć również do wycierania kurzu w rozmiarze
32 cm x 32 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ścierki o powierzchni mniejszej niż 0,12 m2 (0,32mx0,3m2=0,10m2)
Część II, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie w w/w pozycji ścierki idealej do mycia i wycierania
powierzchni szklanych, wykonanej z mikrofibry, która może służyć również do wycierania kurzu w
rozmiarze 40 cm x 40 cm.
Odpowiedź:
Ścierka z mikrofibry o podanych wymiarach spełnia wymóg powierzchni nie mniejszej niż 0,12 m2
Część II, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chłonnej, ścierki do podłogi wykonanej z flizeliny
w rozmiarze 50 cm x 70 cm w kolorze pomarańczowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju i parametrów ścierki do podłogi.
Część II, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do oceny szczotkę do zamiatania podłogi wykonanej z tworzywa
sztucznego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szczotki z tworzywa sztucznego.
Część III, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie do oceny płynu do mycia okien w opakowaniu 1 l z
rozpylaczem.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga płynu do mycia okien w opakowaniu do 750 ml.
Część III, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów,
usuwającego ekstremalne zanieczyszczenia w szczególności wapień, kamień urynowy, rdzę oraz
brud, tłuszcz i resztki mydła na bazie kwasu fosforowego typu Bucalex o pojemności 1 l?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści aktywny żel do usuwania kamienia, rdzy w opakowaniu o pojemności do 1 litra.
Część III, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie do oceny aktywnego, gęstego żelu do utrzymania czystości w toaletach,
usuwającego brązowe naloty i nieprzyjemny zapach, na bazie kwasu fosforowego o pojemności 750
ml, z końcówką umożliwiającą dozowanie do szczeliny.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza płyn lub żel do WC z końcówką umożliwiającą dozowanie do szczeliny,
opakowanie do 1 l.

Część III, poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego proszku do prania tkanin w
opakowaniu 15 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opakowanie proszku 15 kg.
Uwaga: Należy wycenić ilość opakowań zbiorczych zawierającą nie mniejszą niż wymaganą ilość
produktu . Należy wycenić ilość opakowań proszku do prania w górę do pełnego opakowania.
I
Część III, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści do oceny odświeżacz powietrza o pojemności 400 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści odświeżacz powietrza o pojemności 400 ml.
Należy wycenić ilość opakowań odpowiadającą wymaganej ilości to jest 2 l.
Dotyczy treści zapytania ofertowego
Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza?
Czy Zamawiający przewiduje możliwość naliczenia kar umownych za zwłokę w dostawie? W
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wysokości kar umownych.
Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości dopuści możliwość dostarczenia kart katalogowych
zaoferowanych produktów zamiast dostarczenia próbki produktu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza
Tak, Zamawiający przewiduje kary umowne za zwłokę w dostawie:
„1. Dostawca zapewnia dostawę w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia cząstkowego . W
przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, Dostawca wypłaci SPZOZ 0,2% wartości nie
dostarczonego materiału, lub sprzętu za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nie zrealizowania dostawy cząstkowej w całości, lub części, Dostawca zapłaci SPZOZ
karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy
3. SPZOZ zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary
umownej w przypadku poniesienia szkody z winy Dostawcy.”
Zamawiający nie dopuszcza w przypadku wątpliwości dostarczenia kart katalogowych zamiast
produktu lub jego próbki.
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