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Jastrzębie – Zdrój, 13 grudnia 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy worków, środków
czystości, chemii gospodarczej i innych środków pomagających w utrzymaniu czystości
w Szpitalu” (BZP.38.383-56.19).
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści preparat działający w stężeniu 5-25% spełniający
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści preparat działający w stężeniu 5-25% spełniający pozostałe wymagania Formularza
oferty i zmienia zapis z:
Środek do gruntowego mycia powierzchni. Alkaiczny preparat myjący na bazie niejonowych tenzydów,
przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń podłogowych, pozostałości środków woskujących lub
nabłyszczających. Środek przeznaczony również do linoleum i PCV. Dozowanie: 5-8%.
na:
Środek do gruntowego mycia powierzchni. Alkaiczny preparat myjący na bazie niejonowych tenzydów,
przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń podłogowych, pozostałości środków woskujących lub
nabłyszczających. Środek przeznaczony również do linoleum i PCV. Dozowanie: 5-25%
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści środek działający w stężeniu 0,25-2% spełniający
pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.
dopuści środek działający w stężeniu 0,25-2% spełniający pozostałe wymagania Formularza oferty i zmienia zapis
z:
Środek do mycia sanitariatów. Uniwersalny środek do mycia powierzchni, urządzeń sanitarnych i wyposażenia
łazienek (toalety, prysznice, wanny, płytki, itp.) Dozowanie:
-mycie zwykłe 1-2%
silne zabrudzenia: 10%
Kanister powinien posiadać pompkę lub kran, opakowanie jednorazowe- spryskiwacz lub dozownik,
na:
Środek do mycia sanitariatów. Uniwersalny środek do mycia powierzchni, urządzeń sanitarnych i wyposażenia
łazienek (toalety, prysznice, wanny, płytki, itp.) Dozowanie:
-mycie zwykłe 0,25-2%
silne zabrudzenia: 10%
Kanister powinien posiadać pompkę lub kran, opakowanie jednorazowe- spryskiwacz lub dozownik.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 dopuści środek konfekcjonowany w op. 0,5l ze spryskiwaczem
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści środek konfekcjonowany w op. 0,5l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań spełniający pozostałe wymagania Formularza oferty i zmienia zapis
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z:
Śeodek do mycia powierzchni szklanych i syntetycznych. Środek gotowy do użycia, przeznaczony do mycia szkła,
luster, monitorów, okien i ram okiennych oraz elementów z tworzyw sztucznych, plastikowych mebli, urządzeń
biurowych oraz budowy monitorów komputerowych, powierzchni powlekanych proszkiem i okapów kuchennych.
Kanister powinien posiadać pompkę dozującą lub kran, opakowanie 1 l- spryskiwacz,
na:
Środek gotowy do użycia, przeznaczony do mycia szkła, luster, monitorów, okien i ram okiennych oraz elementów
z tworzyw sztucznych, plastikowych mebli, urządzeń biurowych oraz budowy monitorów komputerowych,
powierzchni powlekanych proszkiem i okapów kuchennych. Kanister powinien posiadać pompkę dozującą lub
kran, opakowanie 0,5 -1l ze spryskiwaczem (w ogólnym rozrachunku 80l).
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 4 dopuści uniwersalny środek do łagodnego mycia wszelkiego
rodzaju powierzchni takich jak ściany, wyposażenie, kabiny prysznicowe, drzwi, odpowiedni także do takich
materiałów jak kamień, marmur, stal nierdzewna, materiały syntetyczne i szkło, dopuszczony do przemysłu
spożywczego oraz w obszarach medycznych działający w stężeniu 0,25-2%?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści uniwersalny środek do łagodnego mycia wszelkiego rodzaju powierzchni takich jak
ściany, wyposażenie, kabiny prysznicowe, drzwi, odpowiedni także do takich materiałów jak kamień, marmur, stal
nierdzewna, materiały syntetyczne i szkło, dopuszczony do przemysłu spożywczego oraz w obszarach medycznych
działający w stężeniu 0,25-2% i zmienia zapis
z:
Środek do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni. Uniwersalny środek do łagodnego mycia wszelkiego rodzaju
powierzchni takich jak ściany, wyposażenie, kabiny prysznicowe, drzwi. Odpowiedni także do takich materiałów
jak kamień, marmur, stal nierdzewna, materiały syntetyczne i szkło. Może być stosowany w przemyśle
spożywczym oraz obszarach medycznych. Środek może być stosowany jako dodatek do środków dezynfekcyjnych.
Dozowanie:
- mycie zwykłe 0,5-1%
- mycie podstawowe 2-5%
na:
Środek do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni. Uniwersalny środek do łagodnego mycia wszelkiego rodzaju
powierzchni takich jak ściany, wyposażenie, kabiny prysznicowe, drzwi. Odpowiedni także do takich materiałów
jak kamień, marmur, stal nierdzewna, materiały syntetyczne i szkło. Może być stosowany w przemyśle
spożywczym oraz obszarach medycznych. Środek może być stosowany jako dodatek do środków dezynfekcyjnych.
Dozowanie:
- mycie zwykłe 0,25-2%
- mycie podstawowe 2-5%
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 dopuści wózek o pojemności 2 x 23l spełniający pozostałe
wymagania SIWZ?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści wózek o pojemności 2 x 23l spełniający pozostałe wymagania Formularza oferty
i zmienia zapis
z:
Wózek podwójny do mycia podłóg. Chromowany stelaż na kółkach samoskrętny; wyciskarka z tworzywa
z rękojeścią, w zestawie dwa wiaderka o poj. 25l,
na:
Wózek podwójny do mycia podłóg. Chromowany stelaż na kółkach samoskrętny; wyciskarka z tworzywa
z rękojeścią, w zestawie dwa wiaderka o poj. 20-25l.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 3 dopuści wiaderka o pojemności 23l spełniające pozostałe
wymagania SIWZ?
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Odp.
Tak. Zamawiający dopuści wiaderka o pojemności 23l spełniające pozostałe wymagania Formularza oferty
i zmienia zapis
z:
Wiadro o pojemności 25 l kompatybilne z wózkiem ujętym w pkt 1. Wiaderko z tworzywa, o poj. 25 l; opis jak
w nazwie asortymentu,
na:
Wiadro o pojemności 20-25 l kompatybilne z wózkiem ujętym w pkt 1. Wiaderko z tworzywa, o poj. 20-25 l; opis
jak w nazwie asortymentu.
Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
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