
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /19 Data: 13.08.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  środków gospodarczych i czyszczących oraz 
naczyń j. uż. - 2774/2019 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pakiet  I, pozycja nr 8
Baterie alkaliczne MN2, AG13, 41, 2025  - 40 szt.
czy  Zamawiający  opisując  przedmiot  zamówienia  symbolem MN2 miał  na  myśli  baterie  alkaliczne  
MN21, czy też MN27?
w związku z tym, iż podane symbole odnoszą się do czterech różnych produktów, różniących się ceną,  
prosimy o wydzielenie z pozycji nr 8 czterech pozycji, z podaniem ilości poszczególnych baterii:
nr 8 – bateria alkaliczna MN...,
nr 8a – bateria alkaliczna AG13,
nr 8b – bateria alkaliczna 41,
nr 8c  – bateria alkaliczna 2025.
Odp: Zamawiający miał na myśli  baterię 2025 Li-MN02. Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w  
Pakiecie I poz. 8 brzmi: AG 13; 41; 2025 Li-MN02 – baterie alkaliczne. Modyfikacja Załącznika nr 1 Opis  
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 Formularz Asortymenowo-Cenowy. 
Pakiet  I, pozycja nr 16
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 kosmetyków w ml,
czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  kremu  glicerynowo-cytrynowego,  bądź  glicerynowo-
aloesowgo?
Odp: Tak. 
Pakiet I, pozycja nr 21
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 )  60 sztuk
1. czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  mleczka  w  opakowaniach  o  pojemności  0,5  l  z  

jednoczesnym przeliczeniem ilości  na 84 sztuk?
Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pakiet I, pozycja nr 25
Nabłyszczacz w płynie do zmywarek do naczyń poj. 500 ml  - 10 szt.



2. czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nabłyszczacza w opakowaniach o pojemności 100 ml z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości  na 5 sztuk, bądć w opakowaniach o pojemności 400 ml z 
jednoczesnym przeliczeniem ilości sztuk na   13 sztuk?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pakiet I, pozycja nr 26
Odświeżacz powietrza w aerozolu o poj. 300 ml  - 160 sztuk.

– czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odświeżacza w opakowaniach o pojemności 400 ml  
z jednoczesnym przeliczeniem ilości  na 120 sztuk?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pakiet I, pozycja nr 38
Ręczniki papierowe kuchenne , kolor biały, dwuwarstwowe, 48 – 50 listków 

 czy Zamawiający ma na myśli ręczniki wykonane z celulozy?
Odp: Tak. 
Pakiet I, pozycja nr 40
Sól  ochronna do zmywarek a  1 kg ,  sól  ochronna gruboziarnista  do zmywarki  zabezpiecza przed 
niebezpiecznym odkładaniem się kamienia, gwarantująca ochronę zmywarki i naczyń.  40 sztuk
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  40 sztuk?

Odp: Tak. 
Pakiet I, pozycja nr 40
Szampon a 200 ml  60 sztuk

 czy Zamawiający ma na myśli szampon dla dzieci?
Odp: Tak. 

 Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  szamponu  w  opakowaniach  o  pojemności  150  ml  z  
jednoczesnym przeliczeniem ilości  na  80 sztuk?

Odp:  Dopuszcza ale nie wymaga.
Pakiet I, pozycja nr 48
Kosz na śmieci 100 l  - 10 sztuk

 czy Zamawiający ma na myśli  pojemnik na odpady wykonany z wysokiej jakości plastiku, z  
otwieraną ręcznie pokrywą,  wyposażony w kółka, oraz uchwyt ułatwiający przemieszczanie  
pojemnika?

Odp: Tak. Ale pokrywa otwierana przyciskiem pedału. 
Pakiet I, pozycja nr 49
Kosz na śmieci 25 l  - 150 sztuk

 czy Zamawiający ma na myśli kosz z pedałem czy też uchylny?
Odp:  Z przyciskiem pedału.
Pakiet I, pozycja nr 50
Kosz na śmieci 50 l  - 10 sztuk

– czy Zamawiający ma na myśli kosz z pedałem czy też uchylny?
Odp:  Z przyciskiem pedału. 
Pakiet I, pozycja nr 54
Żel do czyszczenia sanitariatów usuwający osad z rdzy, wapnia i kamienia moczowego do czyszczenia 
powierzchni odpornych na kwasy. Produkt zawierający oleaminę, PEG-2 oleamine, hydrochloric acid, 
1 op = 1 kg 
-czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu o wskazanym składzie chemicznym w opakowaniu  1 l ?

– obecnie producenci podają pojemność  w litrach, bądź gramaturę w gramach.
Odp: Dopuszcza ale nie wymaga. 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 16, 22, 23, 24 oraz 31 i  utworzenie odrębnego 
Pakietu  na  te  pozycje.  Tak  szeroki  asortyment  począwszy  od  baterii  po  miski  i  środki  czystości 
połączony  w  jednym  pakiecie  znacznie  ogranicza  konkurencję  i  nie  pozwala  ubiegać  się  
o  zamówienie  szerszemu  gronu  oferentom,  którzy  są  producentami  środków  czystości  i  mogą 
zaproponować bardzo korzystne ceny na środki czystości. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów 



środków  przez  Zamawiającego  oraz  wymierne  korzyści  finansowe  związane  z  większą 
konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 1 poz. 16 Zamawiający dopuści jako równoważny ochronny 
krem przeznaczony do pielęgnacji  skóry rąk i  ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie 
stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiadający właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. 
Niwelujący uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu 
rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry 
w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazujący działanie osłaniające, szybko 
się wchłania. Zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Posiadający badania dermatologiczne 
w tubie 100 g?
Odp: Dopuszcza, ale nie wymaga. 
Prosimy o wyjaśnienie  czy w Pakiecie  1  poz.  22 Zamawiający  dopuści  jako  produkt  równoważny  
mleczko przeznaczone do czyszczenia różnych powierzchni kuchennych i sanitarnych. Usuwa tłuste  
zabrudzenia, naloty kamienia wodnego i rdzy. O zapachu cytrynowym. Skład: ˂5% niejonowe związki 
powierzchniowo czynne,  wodny roztwór  eteru  polioksyetylenoglikolowego syntetycznego alkoholu  
tłuszczowego 2,6-2,95%, wypełniacz dolomitowy ok.40%, kompozycja zapachowa, konserwanty. pH 7-
10,5. Gęstość ok. 1,24 g/cm3. Opakowanie 650 g tj 0,5l z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych  
opakowań?
Odp:  Dopuszcza.  Zamawiający  wymaga  wyceny  ułamkowej  ilości  opakowań do dwóch  miejsc  po  
przecinku zgodnie z zasadami matematyki.
W nawiązaniu do naszego zapytania z 12.08.2019 roku informujemy, iż rezygnujemy z części pytania 
dotyczącego  Pakietu I, pozycja nr 8 o treści:
w związku z tym, iż podane symbole odnoszą się do czterech różnych produktów, różniących się  
ceną, prosimy o wydzielenie z pozycji nr 8 czterech pozycji, z podaniem ilości poszczególnych baterii:
nr 8 – bateria alkaliczna MN...,
nr 8a – bateria alkaliczna AG13,
nr 8b – bateria alkaliczna 41,
nr 8c  – bateria alkaliczna 2025.

Z poważaniem


