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TAG-515/2-PN/65-2016       Rybnik, dnia 02.12.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

sukcesywne dostawy środków do utrzymania czysto ści  
oraz wózków serwisowych do utrzymania czysto ści 

 (zamówienie nr TAG-515-PN/65-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 28.11.2016 r., nr 353281 - 2016 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 10:  
Pakiet 2 poz. 1 i 2 : Czy Zamawiający dopuści ścierkę o gramaturze 100g/m2? 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza asortyment opisany w pytaniu – modyfik ując 
jednocze śnie swoje wymagania co do gramatury w ten sposób, że warto ść 60 g/m 2 określa jako 
gramatur ę minimaln ą. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczoneg o niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu 
zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofe-
rowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 11:  
Pakiet 2 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści ścierkę, gdzie na rolce będzie 30 sztuk? 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza asortyment opisany w pytaniu. W przypa dku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
Jednocze śnie zamawiaj ący zmienia zapis pod tabel ą w formularzu cenowym dla tego pakietu 
nadając mu brzmienie: „ Zamawiaj ący dopuszcza ściereczki na rolce albo ściereczki luzem 
z zachowaniem parametrów w opisie ”.  
Powyższą zmianę należy nanie ść w formularzu cenowym. 
 
Pytanie 12:  
Pakiet 3 poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/- 1cm? 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą tolerancj ę. W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w ko-
lumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13:  
Pakiet 8 poz. 2 Jakiej gęstości i jakiego PH wymaga Zamawiający? 
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Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie okre śla warto ści gęstości, ani pH – wymaga spełnienia 
warunków okre ślonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 14:  
Pakiet 8 poz. 3 Jakie spektrum działania ma mieć preparat? 
Odpowied ź 14: Wymagane jest działanie bakteriobójcze i grzyb obójcze (ple śń) preparatu.  
 
Pytanie 15:  
Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści produkt w pojemności 1l? 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiej pojemno ści. W tym przypadku 
nie stosuje si ę informacja zawarta w wyja śnieniu-modyfikacji 1 z dnia dzisiejszego dotycz ąca 
możliwo ści zaoferowania innych opakowa ń zbiorczych, ni ż pierwotnie okre ślone .  
 
Pytanie 16:  
Pakiet 9: Zamawiający wymaga worków o różnej grubości - jak Zamawiający potwierdzi, że zaoferowana 
grubość jest właściwa? 
Odpowied ź 16: W przypadku w ątpliwo ści zamawiaj ący zastosuje odpowiednie metody weryfikacji 
i w razie zastrze żeń złoży reklamacje.  
 
Pytanie 17:  
Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 170cm? 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania fartucha o takiej dłu gości.  
 
Pytanie 18:  
Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a300? 
Odpowied ź 18: Zgodnie z informacj ą zawartą w wyja śnieniu-modyfikacji 1 z dnia dzisiejszego 
Zamawiaj ący dopuszcza inn ą ilość szt/kartonów/litrów w opakowaniach z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku.  
W tym wypadku nale ży ilo ść zaokr ągli ć, zgodnie z zasadami matematyki poni żej 0,5 w dół, 
a końcówki 0,5 i wy ższe zaokr ągla si ę w gór ę. 
 
Pytanie 19:  
Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ręczniki papierowe ZZ w opakowaniu 4000 listków? 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza takie opakowania – zgodnie z informacj ą zawart ą 
pod tabel ą (z odpowiednim przeliczeniem). 
 
Pytanie 20:  
Pakiet 7 poz. 1 Proszę o określenie do jakiego typu wózka ma być montowana prasa do odsączania 
mopów. 
Odpowied ź 20: Prasa wskazana w ww. pozycji ma by ć montowana do wózka serwisowego 
dwuwiaderkowego.  
 
Pytanie 21:  
Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści mleczko do czyszczenia o pojemności  700ml? pozostałe 
parametry bez zmian. 
Odpowied ź 21:  
Zgodnie z informacj ą zawart ą w wyja śnieniu-modyfikacji 1 z dnia dzisiejszego Zamawiaj ący 
dopuszcza inn ą ilość szt/kartonów/litrów w opakowaniach z odpowiednim p rzeliczeniem 
zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku.  
W tym wypadku nale ży ilo ść zaokr ągli ć, zgodnie z zasadami matematyki poni żej 0,5 w dół, 
a końcówki 0,5 i wy ższe zaokr ągla si ę w gór ę. 
 
Pytanie 22:  
Pakiet 12 poz. 1 Proszę o określenie z jakiej folii mają być worki na zwłoki, czy z folii HDPE czy LDPE. 
Na rynku występują również worki z mieszanką HDPE+LDPE, które mają grubość ok. 0,18mm. 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w tym zakresie - podtrzymuje 
pierwotny opis przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 23:  
Pakiet. 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści tolerancje +/- 0.03mm co do grubości worka? 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza tolerancj ę wskazan ą w pytaniu. W przypadku zaofero-
wania tolerancji dopuszczonej niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 24:  
Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści tolerancje wymiarów szczotki +/- 0.5cm? bądź dokona zmiany 
opisu na „o wymiarach ok. 16cm x 6cm" 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza tolerancj ę +/- 1 cm. W przypadku zaoferowania tolerancji 
dopuszczonej niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie 
„ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 25:  
Pakiet 3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści gąbkę o wymiarach 14x7cm bądź dopuści tolerancję +/- 1cm? 
Odpowied ź 25: Tak, zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 12. 
 
Pytanie 26:  
Pakiet 4 poz. 1 Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc „trójkątna". Czy ma być 
to tablica stojąca w kształcie trójkąta czy też tablica po rozłożeniu, z boku na przypominać trójkąt? 
Odpowied ź 26: Chodzi o tablic ę rozkładan ą, która ma po rozło żeniu, patrz ąc z boku, przypomina ć 
trójk ąt. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 06.12.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.00 . 

 

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa.          
 
 
          
 


