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Toszek, 10.07.2018 r. 

            
 
 
dotyczy:  postępowania nr 7/PN/DEG/AC/2018 – dostawa artykułów i środków do utrzymania 

higieny i czystości w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytania z dnia 09.07.2018 r. 
 

Pytanie 1: 
Dot. pakietu VI poz.1 
Prosimy o dopuszczenie szczotki drewnianej, pozostałe parametry bez zmian. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szczotki drewnianej. 
 
Pytanie 2: 
Dot. pakietu VI poz.6 
Prosimy o doprecyzowanie wymiarów mopa.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby mop był wymiarów 40 x 13 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ 
– Załącznik nr 1/VI do Oferty str. 1/2. 
 
Pytanie 3: 
Dot. pakietu VI poz.9 
Prosimy o doprecyzowanie, czy uchwyt pada ma być ręczny czy na kij? 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że ma być to uchwyt pada ręczny. 
 
Pytanie 4: 
Dot. pakietu VI poz.9 
Co dokładnie ma wchodzić w skład zestawu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w opisie przedmioty zamówienia określił skład zestawu. 
 
Pytanie 5: 
Dot. pakietu VI poz.10 
Prosimy o dopuszczenie kija do ściągaczki o długości 120 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę kija na krótszy. 
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Pytanie 6: 
Dot. pakietu VI poz.11 
Prosimy o dopuszczenie ściągaczki o szerokości 35 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ściągaczki o szerokości 35 cm. 
 
Pytanie 7: 
Dot. pakietu VI poz.12 
Czy zamawiający ma na myśli tzw. szczotkę ryżową? Prosimy o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga szczotki z trawy morskiej do szorowania.  
 
Pytanie 8: 
Dot. pakietu VI poz.15 
Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt., czy za 1 opakowanie – 3 szt.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wyceny 1 opakowania zawierającego 3 sztuki ścierek. 
 
Pytanie 9: 
Dot. pakietu VI poz.16 
Jakiego rodzaju ścierki żąda Zamawiający? Czy chodzi o szarą bawełniana ścierkę do podłogi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga bawełnianej ścierki. 
 
Pytanie 10: 
Dot. pakietu VI poz.16 
Prosimy o dopuszczenie ścierki o standardowych wymiarach 60x70 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga ścierki o wymiarach 65 x 65 cm. 
 
Pytanie 11: 
Dot. pakietu VI poz.17 
Prosimy o dopuszczenie rękawic pomarańczowych i żółtych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o kolorze pomarańczowym. 
 
Pytanie 12: 
Dot. pakiet 1 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany preparat miał w składzie zamiast kwasu 
amidosulfonowego, kwas metanosulfonowy, który ma takie same właściwości czyszczące, ale jest 
zdecydowanie bardziej bezpiecznym kwasem dla człowieka i czyszczonych powierzchni oraz 
dodatkowo jest kwasem nie powodującym korozji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrażą zgodę aby preparat w składzie miał kwas metanosulfonowy. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 1/3. 
 
Pytanie 13: 
Dot. pakiet 1 poz. 5 
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Prosimy o uściślenie dozowania, ponieważ naszym zdaniem wkradł się błąd i powinno być 0,5% - 
1%, a jest 0,5% - 0,1%. 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmioty zamówienia Zamawiający pomylił się. Powinno być 0,5% - 1%. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
 
Pytanie 14: 
Dot. pakiet 1 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści preparat który działa w jeszcze lepszych stężeniach tj 0,05% - 0,5%, w 
SIWZ wymaganie jest 0,1 – 0,5%. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stężenia 0,05% - 0,5% ww. preparatu.  
 
Pytanie 15: 
Dot. pakiet 1 poz. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowany preparat miał w składzie zamiast kwasu 
amidosulfonowego, kwas metanosulfonowy, który ma takie same właściwości czyszczące, ale jest 
zdecydowanie bardziej bezpiecznym kwasem dla człowieka i czyszczonych powierzchni oraz 
dodatkowo jest kwasem nie powodującym korozji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrażą zgodę aby preparat w składzie miał kwas metanosulfonowy. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. 
 
Pytanie 16: 
Dot. pakiet 1 poz.8 oraz pakiet 2 poz.1 
Proszę o doprecyzowanie dopisków z w/w pakietów odnośnie pompek i nakrętek dozujących, 
ponieważ przykładowo w pakiecie nr 2 poz. 1 płyn do mycia naczyń w zmywarkach wymagane jest 
10szt pompek dozujących, a przecież nie da się tego użyć z pomocą pompek, ponieważ płyn podłącza 
się do dozownika od zmywarki, podobnie wygląda sytuacja w pakiecie nr 1 poz. 8 żel do 
gruntownego czyszczenia, który używa się bezpośrednio bez rozcieńczania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia pompek i nakrętek dozujących z powodu dostosowania warunków 
pracy istniejących w szpitalu. 

 
Pytania z dnia 10.07.2018 r. 

 
Pytanie 1: 
Dot. pakiet 1 poz. 5  
Prosimy o wyjaśnienie czy w zapisie dotyczącym dozowania nie zaszła pomyłka , czy zamiast 
„dozowania 0,5% - 0,1% „ nie powinno być 0,5% - 1,0%? 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmioty zamówienia Zamawiający pomylił się. Powinno być 0,5% - 1%. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
 
Pytanie 2: 
Dot. pakiet 1 poz. 7  
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat dozowany w stężeniu 0,5%-1,0% , spełniający 
jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stężenia 0,5%-1,0% ww. preparatu.  
 
Pytanie 3: 
Dot. pakiet 2 poz. 6  
Czy zamawiający dopuści do oceny proszek konfekcjonowany w opakowaniu 500g , po odpowiednim 
przeliczeniu ilości , spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania 500 g. 
 
Pytanie 4: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 18  
Czy zamawiający dopuści do oceny pad maszynowy o czyszczenia podłóg o gramaturze 1628 g/m2. i 
grubości 24 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza pada maszynowego do czyszczenia podłóg o gramaturze 1628 g/m2. i 
grubości 24 mm. 
 
Pytanie 5: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 19  
Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający wymaga kosza z mechanizmem pedałowym, z 
wyjmowanym wiaderkiem oraz prosimy o dopuszczenie do oceny kosz o poj. 15 L, w kolorze jasny 
beż, marmurek, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w SIWZ, że wiadro pedałowe ma mieć pojemność 12 l oraz biały kolor. 
 
Pytanie 6: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 16  
Czy zamawiający dopuści do oceny ścierkę kolorze białym , bawełna 70% , 30 % włókna syntetyczne, 
gramatura 260g.mkw o wymiarach 60x70 lub też scierkę szarą O wym. 60x70 , gramatura 210g.mkw, 
(+/-7) , 80 % bawełna + 20 %PES? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ścierek o ww. opisie. 
 
 
 

 
Z poważaniem: 

 
         Z-ca Dyrektora  

                  ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                    inż. Erwin Janysek  
 
 
 
 
 
           


