
GRUPA I 
 
pozycja 1 , Zamawiający wskazał na preparat , wartość koncentratu pH 10, słabo zasadowe , 
czy  Zamawiający dopuszcza oferowanie preparatów   charakteryzujących mieszaniny 
chemiczne słabo zasadowe, dla których przyjmuje się wartości graniczne od pH 8 do pH 12 ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza preparatu o wartości około ph 8 -10.  
 
pozycja 5,6,14 , Zamawiający wskazał na preparaty , wartość koncentratu ; pozycja 5 pH 1-1,5, 
mocno kwaśne  , pozycja 6 pH ok 0,4 , mocno kwaśne,  pozycja 14 pH 1-2 , mocno kwaśne, 
Czy  Zamawiający dopuszcza oferowanie preparatów  charakteryzujących mieszaniny chemiczne 
mocno kwaśne, w których przyjmuje się, że wartość pH mieści się w wartościach granicznych pH 
od 0 do 2 ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza w pozycjach 5,6,14 pH preparatów na poziomie 0-2 przy 
spełnieniu pozostałych parametrów pozycje 19,20 . 
 
pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści środek w pozycji 20 , który czyści dwuetapowo , w 1 cyklu 
gruntownie usuwa zanieczyszczenia , w 2 cyklu czyści i pielęgnuje stal szlachetną oraz 
szlachetne metale kolorowe 
Odp. Tak, pod warunkiem, iż preparat będzie skutecznie usuwał zanieczyszczenia.  
 
pozycja 1 Czy dopuścicie Państwo profesjonalny koncentrat do mycia powierzchni o ph=8?  
Odp. Zamawiający dopuści preparat o pH 8 przy spełnieniu pozostałych wymagań dotyczących 
preparatu. 
 
pozycja 11 Macie Państwo na myśli odświeżacz olejowany w sprayu? Czy tradycyjny 
odświeżacz w aerozolu? 
 
Odp. Zamawiający preferuje odświeżacz olejowany w sprayu.  
 

GRUPA II 
 
pozycja 2, czy Zamawiający dopuści w pakiecie II pozycja 2 ręczniki o wymiarze 23x24 cm, 
gramaturze 2x18,5 g/m2 i gwarantowanej liczbie 3990 listków w kartonie przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów ? 
odp. Zamawiający nie przychyla się do uwzględnienia zmiany wielkości listka do 23x24 cm. 
Oczekiwaną minimalną gramaturą ręcznika papierowego jest 2x17 g/m2, więc ten parametr 
Zamawiający dopuszcza. Ilość listków w kartonie jest wartością oczekiwaną przez 
Zamawiającego. W takim przypadku, Zamawiający prosiłby o przeliczenie wartości kartonu do 
ilości 4000 szt.   
 
pozycja 3, czy Zamawiający dopuści w pakiecie II pozycja 3 czyściwo o średnicy rolki 40 cm, 
długości 740,95m i gramaturze 2x19,5g/m2 przy zachowaniu wszystkich pozostałych 
parametrów ? 
 
odp. Według oceny Zamawiającego, czyściwo o powyższych parametrach będzie miało za wysoką 
masę – czyściwo jest używane do dozowników na czyściwo. Z doświadczenia Zamawiającego 
wskazane w SIWZ parametry są optymalne i w pełni zaspokajają jego potrzeby.  
 
pozycja 17 i 18  czy Zamawiający dopuści w pakiecie II pozycja 17 i 18 ściereczki o wymiarze 
38x38 cm i gramaturze 340g/m2 przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów ? 
odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian, chcemy porównywać max 
zbliżone oferty.  Nie dopuszczamy ściereczek o niższych parametrach niż wymagane. 
 



pozycja 1 , Czy Zamawiający może podać minimalną wagę rolki 394 gramy ,  bez podania tego 
parametru zamawiający nie będzie mógł  sprawnie/ wybiórczo/ sprawdzić należytego wykonania 
dostaw  gdyż zważenie rolki nie jest tak uciążliwe jak zmierzenie jej długości?, waga 
produktu  wynika z przeliczenia; dł roli x szer. = m2 x gramatura 
Odp. Ze względu na wagę tulei, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  
 
pozycja 2 Czy Zamawiający może podać minimalną wagę kartonu 7,82 kg ,  bez podania tego 
parametru zamawiający nie będzie mógł  sprawnie /wybiórczo/ sprawdzić należytego wykonania 
dostaw,  gdyż zważenie kartonu nie jest tak uciążliwe jak policzenie ilości listków w kartonie ?, 
waga produktu  wynika z przeliczenia ; dł listka x szer. = m2 x4000 listków x gramatura. 
Odp. Zamawiający pozostawi pierwotny opis produktu bez zmian. Weryfikacja dostaw będzie 
następować zgodnie z przyjętymi u Zamawiającego zasadami. 
 
pozycja 3 Czy Zamawiający może podać minimalną wagę produktu 4,4 kg,  bez podania tego 
parametru zamawiający nie będzie mógł  sprawnie/ wybiórczo / sprawdzić należytego 
wykonania dostaw  gdyż zważenie rolki nie jest tak uciążliwe jak zmierzenie jej długości ? 
Odp. Zamawiający pozostawi pierwotny opis produktu bez zmian. 
 
pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści oferowanie czyściwo papierowe białe o średnicy 2rolki 2 x28 
cm i długości 2x290 mb, waga minimum 2x2,4 kg = 4,8 kg ? Ilość żądana nie zmieniona,  parametry 
techniczne surowca niezmienione 
Odp. Ze względów na ograniczone powierzchnie magazynowe, logistykę oraz doświadczenie 
Zamawiającego w zakresie zużycia czyściwa, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  
 

pozycja 22,23 Miotła powinna być wyceniona z trzonkiem?  
Odp. Zgodnie z opisem w specyfikacji, Zamawiający oczekuje mioteł wraz z kijami.  
 
pozycja 31 Proszę o wskazanie mocowania stelaża. 
Odp. Zamawiający oczekuje profesjonalnego uchwytu do mopa płaskiego typu Plus System Sprint 
Vermop, integralnego z produktami z poz. 20 i 21.  
 
pozycja 15 Wydaje się, że Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, jest 240 l/25 , czy ma być 
240l/10   
Odp. Powinno być 240 l/20 
 
GRUPA IV 
 
pozycja 5 Czy zamawiający żąda preparatu typu Kret , który zawiera aktywator aluminiowy 
podwyższający skuteczność działania udrażniacza do rur   
odp. dopuszczalny jest środek samoczynnie usuwający wszelkie zanieczyszczenia stałe i 
organiczne, likwidujący nieprzyjemne zapachy z zawartością aktywatora aluminiowego 
 
pozycja 11 Czy zamawiający żąda  mopa typu Kentucky , mocowanie na tzw agrafkę, tego typu 
mopy są osiągalne w podanej gramaturze 400, czy żąda oferowania mopa sznurkowego , 
mocowanie na kij z gwintem ,  tego typu mopy nie są osiągalne w podanej gramaturze 400 gdyż 
nie mieści się do osiągalnych na rynku wiader z wyciskaczem , mopy sznurkowe o gramaturze 
300 są osiągalne i mieszczą się do sita wyciskacza 
odp.  mop powinien być  bawełniany sznurkowy, wielokrotnego użytku, mocowanie na zapinkę 
 
pozycja 4, Czy zamawiający może doprecyzować rodzaj surowca, proszę podać parametr – 
celuloza 100 %,  bez podania tego parametru zamawiający nie będzie mógł sprawdzić należytego 
wykonania dostaw  gdyż Wykonawca może oferować ręcznik  w gorszej jakości - wykonany z 
celulozy pozyskanej z recyklingu 



odp.100 celuloza % 
 
pozycja 10, czy Zamawiający może podać minimalną gramaturę surowca ,?  proszę o podanie 
minimalnej gramatury  55 g / m2 charakteryzującą produkt w dobrej jakości,  waga rolki wyniesie 
minimum 1485 gramy, waga produktu  wynika z przeliczenia ; dł roli x szer. = m2 x gramatura 
odp. 60g/m2 
 
pozycja 10, proszę o dopuszczenie oferowania włókniny w kolorze białym, wymiar rolki o 
szerokości 32 cm / 90 mb, i gramaturze 55 g / m2, waga rolki minimum 1584 gramy, pozostałe 
parametry nie zmienione, waga produktu  wynika z przeliczenia; dł roli x szer. = m2 x gramatura 
odp. nie jest dopuszczona 
 
pozycja 35 czy środek ma być kwasowy czy zasadowy ? i czy ma posiadać pozwolenie Ministra 
Zdrowia na obrót środkiem biobójczym? 
Odp. Zasadowy i ma posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia 


