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Toszek, 02.09.2020 r. 
 
 
dotyczy:  postępowania nr 14/PN/DEG/WK/2020 – 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. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający udostępnia treść 
zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania z dnia 28.08.2020 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 dopuszcza oferowany środek. 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 amidosiarkowego, PH preparatu 1±0,5, dozowanie podstawowe w zakresie 
0,25 – 2% (25 – 200ml / 10l wody), konfekcjonowany w op. 1l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 1/3. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 5 dopuści uniwersalny skoncentrowany, 
antystatyczny preparat przeznaczony do wszelkich powierzchni ponad podłogowych, 
wodoodpornych 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 anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, (metylo-2-
metoksyetoksy)propanol, o przyjemnym, delikatnym zapachu, PH 8±0,5, dozowanie 50 -
200ml 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. 
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Pytanie 4: 
Czy Zamawiający w Pakiecie I w poz. nr 6 dopuści środek do codziennego mycia i 
nabłyszczania podłóg wodoodpornych, koncentrat o stężeniu 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 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 anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkohole 
C12-14, etoksylowane, pozostawiający przyjemny zapach, PH koncentratu 7 - 8, gęstość 
koncentratu 11000 - 1010 kg/m³, 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 6: 
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 amidosiarkowego, PH preparatu 1±0,5, żel, konfekcjonowany w op. 750ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oferowany środek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 3/3. Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuszczalny jest 
środek konfekcjonowany w opakowaniach 750 ml pod warunkiem dokonania odpowiedniego 
przeliczenia ilościowego danego środka- powyższa informacja została zamieszczona pod 
tabelą formularza cenowego, dotyczącego pakietu nr I.  
 

Pytania z dnia 31.08.2020 r. 

Pytanie 1: 
Dotyczy pakiet 1 poz. 6 
Prosimy o wyjaśnienie co to jest certyfikat ESD, kto go wydaje i czego ma dotyczyć ? 
Ewentualnie proszę podać przykładowy produkt, który na pewno posiada taki certyfikat.  
Wg naszej wiedzy taki certyfikat nie istnieje. Istnieje na pewno licencja ESD, czyli Electronic 
Software Distribution, to licencja otrzymywana w przypadku elektronicznego zakupu danego 
oprogramowania, np. systemowego, gry PC lub na konsolę, ale jak ma to mieć się do płynu 
do mycia podłóg ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga certyfikatu ESD. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – 
Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2/3. 
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Pytanie 2: 
Dotyczy pakiet 5 wszystkie pozycje. 
Z racji, że dopuszcza się podanie ceny jednostkowej za sztukę pojedynczego worka, 
zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający tym samym dopuścił przeliczanie dla tego pakietu, 
cen do 4 miejsc po przecinku, ponieważ w innym przypadku podanie ceny jednostkowej jest 
bardzo niekorzystne dla Zamawiającego, a wynika to z dużych zaokrągleń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku w pakiecie nr V. Cena oferty (wartość netto, VAT i brutto) winna być jednak 
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Tym samym zmianie ulegną zapisy w SIWZ- Rozdział XI pkt. 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z poważaniem: 
 

Kierownik  Zamówień  
        Publicznych 

            mgr inż. Anna Skandy 


