
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/      /15                                              Data: 01.06.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości, naczyń j. uż. oraz  

worków foliowych na potrzeby „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o. o . (Znak Postępowania:  2484/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) ) 

Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami. 

1) Grupa I, pozycja nr 15 
Kosz na śmieci pedałowy o pojemności 15 litrów, wymiary: 335 x 275 x H 362 mm średnica pokrywy: 278 mm.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. ( gwarancja 12 miesięcy )

a)  czy  kosz ma posiadać  plastikowe, wyjmowane  wiaderko?
b) czy Zamawiający wymaga by pokrywa kosza była podnoszona poprzez popychacz umieszczony na
zewnątrz kosza, czy też ewentualnie poprzez plastikowe wiaderko popychane pedałem ?
Ad.1. a)   Tak.                 b)  Zamawiający wymaga aby pokrywa kosza była podnoszona poprzez
popychacz umieszczony na zewnątrz kosza. 

2) Grupa I, pozycja nr 17 
Krem  do  rąk  o  przedłużonym  działaniu,  zawierający  naturalny  wyciąg  z  rumianku,  działający  kojąco  i
łagodząco. Powinien nawilżać i wygładzać skórę rąk  100 g w tubce  
- czy Zamawiający ma na myśli krem w opakowaniach 100 ml? Obecnie wszyscy producenci podają
pojemności swoich wyrobów w ml.
Ad. 2. Tak.

3) Grupa I, pozycja nr 25
Mleczko  do  czyszczenia  o  zapachu  cytrynowym  0,7  l  skutecznie  usuwające  zabrudzenia,  nie  rysujące
delikatnych powierzchni  Mleczko do  czyszczenia  skutecznie  usuwające oporny  brud i  tłuszcz  nie  rysując
powierzchni. Łatwe do spłukania, nie pozostawia osadu itd. i. pozostawiające świeży zapach i delikatny połysk
(  skład:  anionowy środek powierzchniowo czynny ,  niejonowy środek powierzchniowo czynny,  substancje
polerujące, substancje zapachowe ,

-  czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  mleczka  w  opakowaniach  o  pojemności  0,5  l
jednoczesnym przeliczeniem ilości  na 84 sztuki? 
Ad. 3. Tak.

4) Grupa I, pozycja nr 28
Nabłyszczacz w płynie do zmywarek a 1 kg   



Obecnie  producenci podają pojemność płynu nabłyszczającego w ml. Najbardziej  popularnym opakowaniem
jest 750 ml.
- czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 4 sztuk płynu nabłyszczającego w opakowaniach 750 ml?

Ad. 4. Tak.

5) Grupa I, pozycja nr 29

Odświeżacz powietrza  w aerozolu  o poj.  300 ml .

-  czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  odświeżacza  w  opakowaniach  o  pojemności   0,5  l  z
jednoczesnym przeliczeniem ilości  na  83 sztuki?
Ad. 5.  Tak.

6) Grupa I, pozycja nr 40
Ręczniki papierowe kuchenne , kolor biały, dwuwarstwowe, 48 – 50  listków 
- czy Zamawiający ma na myśli ręczniki wykonane z celulozy, czy też z makulatury?
Ad. 6.  Tak. 

7) Grupa I, pozycja nr 41
Sól  ochronna  do  zmywarek  a  1  kg  ,  sól  ochronna  gruboziarnista  do  zmywarki  zabezpiecza  przed
niebezpiecznym odkładaniem się kamienia, gwarantująca ochronę zmywarki i naczyń.  

Obecnie dostępna na rynku sól do zmywarek występuje w opakowaniach 1,5 kg.
- czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soli w opakowaniach o pojemności 1,5 kg
z jednoczesnym przeliczeniem ilości na  200 sztuk?
Ad. 7.  Dopuści.

8) Grupa I, pozycja nr 42
Szampon dziecięcy a 200 ml  
-  czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie   szamponu  w  opakowaniach  o  pojemności  150  ml  z
jednoczesnym przeliczeniem ilości na   534 sztuk? 
Ad. 8.  Tak. 

9) Grupa I, pozycja nr 52
Wieszak drewniany
- czy Zamawiający ma na myśli wieszak na ubrania?
Ad. 9. Tak. 

10) Grupa I, pozycja nr 54
Żel  do  czyszczenia  sanitariatów usuwający  osad  z  rdzy,  wapnia  i  kamienia  moczowego  do  czyszczenia
powierzchni  odpornych  na  kwasy.  Skład;  methylchloroisothiazolinone,  methylisothiazolinone,
benzisothiazolinone, dimethicone, methyl salycilate, PEG-2  aleamine, PPG- pareth, hydrochloric acid, aqua
kg   

-  czy Zamawiający ma na myśli 1 l żel do WC o składzie:  CI 42780,  Parfum, PPG-5-Laureth-5, PEG-2
Oleamine, Hydrochloric Acid, Aqua?



Ad. 10. Dopuści.

11) Grupa III, pozycja nr 1

Worki foliowe niebieskie pakowane po 50 szt Rozmiar min. 55 x 55 ; grubość 25-30 mikronów

– w związku z  tym,  iż  bardzo trudno jest  zmierzyć i  potwierdzić  grubość folii  w  mikronach,
prosimy o podanie minimalnej wagi jednej rolki a'50 sztuk  worków?

Ad. 11. Waga minimum 1 kg.


