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Toszek, 10.10.2018 r. 
 

dotyczy: Zapytania ofertowego 68/DEG/AM/2018 - Dostawa artykułów i środków do utrzymania higieny i 
czystości w  SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku 

 
Pytania z dnia 10.10.2018 r. 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 3 dopuści środek o przyjemnej kompozycji zapachowej, rozpuszczający 
tłuszcze i oleje, woski (stosowany w kuchniach, rzeźniach, śmietnikach, toaletach), preparat z zawartością środków 
powierzchniowo czynnych, o PH 8±0,5, konfekcjonowany w op. 5l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 
3 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 4 dopuści preparat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych usuwający osad z mydła, kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe i urynowe, o świeżym owocowym 
zapachu posiadający technologię dzięki której opóźnia się odkładanie kamienia oraz ułatwia mycie powierzchni, na 
bazie kwasu fosforowego oraz amidosulfonowego, PH preparatu 1±0,5, dozowanie podstawowe w zakresie 0,5 – 2% 
(50 – 200ml / 10l wody), konfekcjonowany w op. 1l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 
4 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 5 dopuści uniwersalny skoncentrowany, antystatyczny preparat 
przeznaczony do wszelkich powierzchni ponad podłogowych, wodoopornych w tym drewnopodobnych, laminatów, 
mebli matowych i błyszczących oraz przeszkleń, preparat posiadający w swoim składzie związki zabezpieczające 
powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni oraz przed osadzeniem się kamienia, produkt na bazie 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych <5%, EDTA i jego sole <5%, o przyjemnym, delikatnym 
zapachu, PH 8±0,5, dozowanie nie więcej niż 50 -200ml na 10l wody, konfekcjonowany w op. 1l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 
5 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 6 dopuści środek do codziennego mycia i nabłyszczania podłóg 
wodoodpornych, koncentrat o stężeniu nie więcej niż 100 - 150ml na 10l wody, zalecany do stosowania ręcznego i 
maszynowego, posiadający właściwości antypoślizgowe, zawierający woski polietylenowe i akryle, 
konfekcjonowany w op. 1l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 
6 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie I  w poz. nr 7 dopuści neutralny środek do mycia podłóg wodoodpornych zalecany do 
bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betony, marmuru, podłóg 
ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w 
stężeniu 0,5 – 2% (50 – 200ml / 10l wody), preparat przeznaczony zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego, 
zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA i jego sole, alkohole C12-14, 
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etoksylowane, pozostawiający przyjemny zapach, PH koncentratu 8±0,5, gęstość koncentratu 1,00 - 1,01g/cm3, 
konfekcjonowany w op. 1l zawierające informacje na temat PH koncentratu i zalecanych roztworów? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 
7 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 8 dopuści preparat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych usuwający osad z mydła, kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe i urynowe, o świeżym owocowym 
zapachu, posiadający technologię dzięki której opóźnia się odkładanie kamienia oraz ułatwia mycie powierzchni, na 
bazie kwasu fosforowego oraz amidosulfonowego, PH preparatu 1±0,5, żel, konfekcjonowany w op. 750ml z 
dodatkowymi miarkami ułatwiającymi dozowanie preparatu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Tym samym zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 8 w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 9 dopuści płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych konfekcjonowany w 
op. 500 ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowany środek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

 
 
 
 
Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
inż. Erwin Janysek    

 


