
PYTANIA I ODPOWIEDZI     Żukowo  21.10.2016 
 

Dotyczy: dostawy artykułów higienicznych, środków gospodarczych, wyrobów 

papierniczych i biurowych dla SPZOZ w Żukowie 

 

W związku z pytaniami zadanymi przez Oferenta, Zamawiający udziela odpowiedzi : 

 

 

czy do części nr 1 przewidują Państwo ręcznik o wymiarach innych- zbliżonych i pasujących 

do dozowników zz ręczników o wymiarach innych niż 25x23??? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ręcznik zetka biała o szerokości 24-25cm x 20,5-23 cm 

 

CZĘŚĆ 1: 

✔ poz. 2 – ręcznik składany z-z biały celuloza 4000 listków – proszę o podanie ile 

warstw ma mieć ręcznik. 

Odpowiedź :Zamawiający informuje, że wymaga ręcznika 1-warstwowego 

 

✔ Poz. 8 – papier toaletowy 1 warstwowy biały celuloza – czy Zamawiający dopuści 

papier toaletowy białą celulozą ale 2 warstwy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści papier toaletowy dwuwarstwowy. 

 

CZĘŚĆ II: 

✔ poz. 8 i 9 – ścierki czy na pewno mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,12 m2 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje podanej powierzchni ścierek 

 

✔ poz. 11 i 12 – szczotki do zamiatania – proszę o podanie szerokości szczotek 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia, że oczekuje  

Poz 11 : szczotka o szerokości 30-35 cm 

Poz 12: szczotka o szerokości 40 cm 

 

✔ poz. 14 – 16 – worki na śmieci – w kolumnie ilość podane zostały sztuki – czy 

należy wycenić 1 sztukę worka czy 1 rolkę. 

Odpowiedź : Zamawiający prosi o wycenę podanej ilości sztuk. Oferent może zaoferować 

dany produkt w rolkach i podać cenę jednostkową rolek ( proszę wówczas wpisać dodatkowo 

w kolumnie „ilość” np. 6000 sztuk = 300 rolek x 20 sztuk) pod warunkiem, że ilość sztuk w 

podanej ilości rolek jest nie mniejsza niż żądana przez Zamawiającego. 

 

CZĘŚĆ III: 

✔ poz. 5 – Płyn do wc „DOMESTOS” - czy można zaproponować płyn o innej 

nazwie ale spełniający pozostałe właściwości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie innego produktu 

handlowego. 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Joanna Komorowska 

Dyrektor SPZOZ w Żukowie  

 

 


