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DZPZ-980/1-PN/120-2020       Rybnik, dnia 12.01.2021 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

 

dostawy środków czysto ści oraz wyrobów foliowych 
 (zamówienie nr DZPZ-980-PN/120-2020) 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 31.12.2020 r., nr 775428-N-2020 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści łagodne mleczko do czyszczenia 
silnie zabrudzonych powierzchni, zawierające cząsteczki zapewniające łatwe i delikatne 
usunięcie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Skutecznie usuwa pozostałości tłuszczu 
i silne zabrudzenia, pozostając jednocześnie delikatnym dla czyszczonej powierzchni. 
Przeznaczone do kuchni i sanitariatów z możliwością zastosowania do powierzchni 
delikatnych takich jak: ceramiczne płyty oraz powierzchnie emaliowane. Pojemność: 0,5L, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?” 

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 określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asorytment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji z odpowiednim pr zeliczeniem 
wymaganej ilo ści opakowa ń. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną 

do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiadającą 
kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni 
zakończone trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek 
mocujący umożliwiający bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom 
możliwość oznaczania przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych 
pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 3 par 
ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Skład: 100% bawełna. Wymiary: 
nakładka: 43,5 x 14 cm +/- 1 cm, pasek mocujący: 21 x 6 cm +/- 1 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm 
+/- 1 cm. Waga: 160 g. Temperatura prania: 90°C?” 

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 
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pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asorytment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3:  „Pakiet 5, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści worki foliowe o grubości 0,15mm, wytrzymałość do 160kg, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ?.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 

ofert ustalony do dnia 18.01.2021 r. do godziny 10.00  oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu 
o godzinie 10.30. 

 
 
 
 
 
 
 


