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Kamienna Góra, dnia 07 10 2014

dotyczy: postępowania nr 9/2014 na dostawę środków czystościowych do sprzątania i dezynfekcji na
potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający informuje, iż w dniu 03 10.2014r. wpłynęły pytania do
postępowania nr 9/2014 na na dostawę środków czystościowych do sprzątania i dezynfekcji na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o następującej treści:
1.Cytat z SIWZ:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 56 pakietów. Czy to zdanie oznacza ,
że każda pozycja w formularzu cenowym jest oddzielnym pakietem ?
Odp: Tak, każdy pakiet jest osobnym zadaniem.
2.Czy worki mogą być pakowane w innych ilościach niż w formularzu cenowym i czy w związku z tym należy
przeliczyć ilość opakowań tak aby ilość oferowana worków była zgodna z ilością zamawianą?
Odp: Tak, należy przeliczyć wg naszych ilości dla porównania ofert.
3.Czy papier toaletowy z poz.26 ma określoną minimalną długość?
Odp: Min. długość 140 metrów.
4.Czy ręcznik papierowy składany z poz.24 ma określone wymiary pojedynczego listka?
Odp: Pełny wymiar listka 23x25 cm.
5.Czy ścierki z poz.46 mogą być oferowane pojedynczo z zachowaniem ilości i kolorystyki?
Odp: Tak.
6.Czy w poz.49 można zaoferować kosz 20 litrów?
Odp: Tak.
7.Czy w poz.51 można zaoferować kosz 120 litrów?
Odp: Nie, min. 50 litrowy do 80l.
8.Jaka jest minimalna długość drążka do szczotki z poz.54?
Odp: Min. długośc szczotki 4,5 m.
9.Jaki system zamocowania mopa opisuje - cytat z formularza:„uchwyt do mopa sprint 40 cm system basic” z
poz.35
Odp: Kieszeniowy.
10.Co to jest – cytat z formularza „Przycisk zwalniający 0040 do mopa”?
Odp: Przycisk zwalniający do stelaża do mopów płaskich kieszeniowych 40cm.

W dniu 03.10.201r. wpłynęły kolejne pytania o treści:
Poz. 17 płyn do WC
Zwracam się z prośbą o szerszy opis poz. 17 tj. – wymagania którym sprostać powinien produkt.
Czy ma być to płyn na bazie podchlorynu sodu – bateriobójczy, wirusobójczy?
Odp: Ma być to płyn na bazie podchlorynu sodu – bakteriobójczy, wirusobójczy.
Czy jednak płyn na bazie kwasu fosforowego jak TYTAN?
Odp: Nie, jak wyżej.
Bardzo proszę o jasne określenie czy płyn ma mieć właściwości bakteriobójcze?
Odp: Tak.
Proszę również o dopuszczenie pojemności 750 ml gdyż w takiej występuję np. wspomniany DOMESTOS.
Odp: Tak, dopuszcza.
Poz. 21
Proszek MORS ( podany jako przykład ) nie jest oparty na tlenie i mikrogranulkach. Bardzo proszę o
sprecyzowanie wymagań czy może być to zwykły proszek , który nie posiada właściwości wybielających? Czy
jednak proszek podobnie jak IZO powinien posiadać tlen i mikrogranulki.
Odp: Proszek podobnie jak IZO powinien zawierać związki wybielające na bazie aktywnego tlenu. Proszek
MORS podano omyłkowo.
Poz. 29
Proszę o określenie pojemności środka z poz. 29. Zamawiający wymaga 29 sztuk – 1L, 10L?
Odp: Tak. Zamawiający wymaga 29 sztuk - 5 litrowego środka.
Poz. 30
Zamawiający wymaga dostawy 75 sztuk środka z poz. 30. Proszę o dokładniejsze wskazanie pojemności
produktu tych 75 sztuk.
Odp: Zamawiający wymaga produktu z poz. 30 5 litrowego.
W dniu 03-10-2014r. wpłynęło pytanie o treści
Czy w poz.51 można zaoferować kosz 50 litrów?
Odp: Tak.
W dniu 07-10-2014r. wpłynęło pytanie o treści:
pyt 1 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie środka z poz. 29 i 30 w opakowaniu 5 l z odpowiednim przeliczeniem
na ilość.
Odp: Tak.
Pyt 2 Czy w poz.29 i 30 można zaoferować środek w opakowaniu 10 l z przeliczeniem ilości?
Odp: Nie, maksymalnie 5 litrowe. Szpital rzadko używa jednorazowo na cały szpital owego środka odbywa się to
oddziałami i trudno przewidzieć kolejne użycie środka przy zachowaniu jego wartości (parametrów) po
otwarciu.
Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/74490-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza
z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

