
 

 
Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl, nr telefonu centrali: 32 233-41-12 

e-mail: info@szpitaltoszek.pl 
  

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 
 
 

Toszek, 23.07.2019 r. 
 
 
dotyczy:  postępowania nr 14/PN/DEG/AC/2019 – 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. 2018 poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający udostępnia treść 
zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania z dnia 18.07.2019 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 wyraża zgodę na dopuszczenie ww. środka pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymagań. 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie ww. środka. Tym samym zmianie ulegną 
zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 1/3. 
 
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 0,25 – 2% (25 – 200ml / 10l wody), konfekcjonowany w op. 1l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił dozowanie podstawowe w zakresie 0,2 - 2%, a więc dozowanie 0,25 – 
2% (25- 200 ml/ 10 l wody) mieście się w żądanym przez nas zakresie. 
 
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 50 -200ml na 10l wody, 
konfekcjonowany w op. 1l? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
 
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 dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 7 dopuści preparat czyszczący, odtłuszczający do 
gruntownego mycia silnie zabrudzonych posadzek, linoleum, PCV, skutecznie usuwający 
brud, dozowanie – od 500ml – 2000ml na 10l wody, konfekcjonowany w op. 1l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I  w poz. nr 8 dopuści neutralny środek do mycia podłóg 
wodoodpornych zalecany do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, 
kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych 
parkietów oraz paneli, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu 0,25 – 2% 
(25 – 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, 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 dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 9 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 dopuszcza oferowany środek, lecz nie wyraża zgody na opakowania o 
pojemności 750 ml, Zamawiający wymaga op. 1 litr. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. 
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Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 11 dopuści płyn do mycia szyb i powierzchni 
szklanych konfekcjonowany w op. 500 ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. 

Pytania z dnia 19.07.2019 r. 

Pytanie 1: 
Dot. pakietu I poz. 3 
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o ph 6-7 (Smelpol Voigt) ,  spełniający pozostałe 
wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ph 6-7 ww. preparatu. 
 
Pytanie 2: 
Dot. pakietu I poz. 8 
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat Easy Floor (Voigt) o stężeniu 0,5-1%, gęstości 
1,023 – 1,033g/cm3, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stężenia 0,5-1%, gęstość 1,023 – 1,033g/cm3 ww. preparatu.  
 
Pytanie 3: 
Dot. pakietu I poz. 9 
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat Pikasat VC 120, dozowanie 2-10 % , spełniający 
pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający po modyfikacji nie określił dozowania. 
 
Pytanie 4: 
Dot. pakiet 2 poz. 7 
Czy zamawiający dopuści do oceny proszek konfekcjonowany w opakowaniu 500 g , po 
odpowiednim przeliczeniu ilości , spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania 500 g. 
 
Pytanie 5: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 5 
Czy zamawiający dopuści do oceny worki o wym. 70x102(120L) , spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ lub o wym. 70x105 , grubość 30 mikr. , spełniające pozostałe wymogi SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza worków o wym. 70 x 102 (120L) ani 70 x 105 , grubość 30 mikr. 
 
Pytanie 6: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 7  
Prosimy o dopuszczenie worków o wym. 90x130 , grubość 35 mikr. , spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany wymiar worków. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/V do Oferty str. 1/2. 
 
Pytanie 7: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie worków o wym. 90x140 ,spełniające pozostałe wymogi SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza worków o wym. 90 x 140. 
 
Pytanie 8: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 9  
Prosimy o dopuszczenie worków o rozm. 60x70 , spełniające pozostałe wymogi SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza worków o wym. 60 x 70. 
 
Pytanie 8: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie do o ceny worki w rozm. 90x109 , grubości 28 mikr., spełniające 
pozostałe wymogi SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany wymiar worków. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/V do Oferty str. 1/2. 
 
Pytanie 8: 
Dot. pakiet nr 5 poz. 12 
Prosimy o dopuszczenie do oceny worków 70x110 , spełniające jednocześnie pozostałe 
wymogi SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany wymiar worków. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/V do Oferty str. 2/2. 
 
Pytanie 9: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 6  
prosimy o dopuszczenie mopa o wym. we. 42x12 , zew. 45x14 , skład bawełna 70% , 
poliester 30% , pranie w temp. 90C , z kodem kolorystycznym . 
Mop kompatybilny z większością standardowych uchwytów o szerokości roboczej 40 cm. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mopa o ww. wymiarach oraz składzie. 
 
Pytanie 10: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 12 
Czy zamawiający wymaga w ww. poz. również wyceny kija ? 
 
Odpowiedź: 
Kij jest w innej pozycji (poz. 2 pakiet VI), w tej pozycji należy wycenić jedynie szczotkę z 
trawy morskiej bez kija. 
 
Pytanie 11: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 17 
Czy zamawiający dopuści do oceny rękawice w kolorze tylko zółtym lub też zółtym i 
czerwonym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawice w kolorze czerwonym. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ – Załącznik nr 1/VI do Oferty str. 2/2. 
 
Pytanie 12: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 18 
Prosimy o dopuszczenie pada maszynowego o grubości 24 mm i gramaturze 1526 g/m2. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza pada maszynowego do czyszczenia podłóg o gramaturze 1526 
g/m2. i grubości 24 mm. 
 
Pytanie 13: 
Dot. pakiet nr 6 poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie do oceny kosza pedałowego z wkładem  w kolorze beżowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wiadro pedałowe w kolorze beżowym. Tym samym zmianie ulegną 
zapisy SIWZ – Załącznik nr 1/VI do Oferty str. 2/2. 

Pytania z dnia 22.07.2019 r. 

Pytanie 1: 
Dot. pakiet nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i 
dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Działa bakteriobójczo 
(również na MRSA), drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec wirusów 
osłonkowych (BVDV, Vaccinia), wirusobójczo wobec adenowirusa, wirusa Polyoma SV40, 
rotawirusa oraz norowirusa.  
Opakowanie 2litry . Wyrób medyczny. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu. 
 
Pytanie 2: 
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Dot. pakiet nr 1 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji 
powierzchni oraz wyrobów medycznych, Możliwość stosowania w obecności pacjentów.  
Posiada szerokie spektrum działania. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, 
bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz bójczo wobec rotawirusa. 
Opakowanie a 1L z dozownikiem.  Wyrób medyczny. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu. 
 
 
 
 
 
 

 
Z poważaniem: 

 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
  inż. Erwin Janysek 


