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LAS-295/1-PN/36-2018       Rybnik, dnia 19.04.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy środków do utrzymania czysto ści oraz artykułów gospodarczych  
(zamówienie nr DZPZ-295-PN/36-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 12.04.2018 r., pod nr 543691-N-2018 

 
 

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

 

Pytanie 1 : „Pakiet nr 2 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gąbki o wym. 7x15x4,5cm, spełniające 
pozostałe wymogi SIWZ?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „Pakiet nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki solne o wym. 23x24x13mm z 

zawartością 99,83% NaCl, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie 
było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3: „Dotyczy pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za 1 rolkę w przeliczeniu na sztuki 

– dla przykładu w pozycji 1: worki 50-55x60 cm w ilości 380000 sztuk, wycena 7600 sztuk rolek 
a’50szt. Prośbę motywujemy tym, że wycena pojedynczych worków narzuca podanie cen do 
trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, co uniemożliwia dokonania rzetelnej wyceny.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie z 
odpowiednim przeliczeniem ilo ści opakowa ń do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert. Zamawiaj ący dokonywał b ędzie zakupów pełnych opakowa ń. 
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Pytanie 4: „Pytanie do zadania 1 - Ręczniki ZZ - Czy zamawiający dopuści wycenę w innych kartonach 

zbiorczych - z odpowiednim przeliczeniem ilości listków?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wyra ża zgod ę na zaoferowanie innego sposobu konfekcjonowania z 
odpowiednim przeliczeniem ilo ści opakowa ń do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalno ści 
ofert. Zamawiaj ący dokonywał b ędzie zakupów pełnych opakowa ń. 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 24.04. 2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
             

             

         


