
   

                              
   

DZP 2374/17/2022                  Głuchołazy, 05.12.2022r. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa artykułów i środków czystości dla SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II-2”.  
 
 Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

  
1.Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 1 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji 
wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych? Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, 
oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe 
zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie 
trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od 
rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 
par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Skład: 100% bawełna, Wymiary: nakładka: 42,5 x 14 cm, 
trapezy: 6 x 9,5 x 8 cm, kieszeń: 6,5 x 11,5 cm. Waga: 190 g. Temperatura prania: 95°C. Wytrzymałość do 350 cykli 
prania.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 2 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji 
wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych? Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione 
specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny 
pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć 
przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są 
do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka: 
43,5 x 14 cm, pasek mocujący: 21 x 6 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm. Waga: 160 g. Temperatura prania: 90°C.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 3 dopuści uchwyt typu standard przeznaczony do ścierek 40 cm oraz 
nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na 
bezdotykowe wyciskanie nakładki? Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach 
nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny 
umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 
otworami, służącymi do mocowania ścierki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. 
Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Skład: 100% polipropylen, 
Wymiary: 40 x 11 cm. Waga: 350 g, Kolor: grafitowo – żółty.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 4 dopuści drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów 
do nakładek? Długość: 140 cm, długość plastikowej rączki 13 cm, średnica drążka 2,3 cm, grubość ścianki drążka 
1,1 mm. Kompatybilny z uchwytem z pytania nr 3.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 5 dopuści ściereczkę z mikrofazy ogólnego zastosowania 
przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt 
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komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno 
na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, 
kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% 
poliester, 20% poliamid. Wymiary: 40 x 40 cm. Waga: 36,8 g. Gramatura: 220 g/m2. Dostępne kolory: czerwony, 
niebieski, żółty, zielony. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu 
zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i 
instrukcję prania.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 5 dopuści ściereczkę z mikrofazy ogólnego zastosowania 
przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt 
komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno 
na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, 
kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% 
poliester, 20% poliamid. Wymiary: 30 x 30 cm. Waga: 32,4 g. Gramatura: 360 g/m2. Dostępne kolory: czerwony, 
niebieski, żółty, zielony. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu 
zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i 
instrukcję prania. 
 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji nr 1 dopuści preparat typu Velodes Soap Foam, preparat w postaci 
pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją 
na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwała i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca 
w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji nr 2 dopuści preparat typu Velodes Cream, ochronny krem (na bazie 
oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała? Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie 
stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie 
szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób 
narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje 
działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania 
dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
 
9. Prosimy o wyjaśnienie, ile dozowników kompatybilnych z preparatem z pakietu nr 6 pozycji nr 1 posiada 
Zamawiający oraz czy w przypadku zaoferowania preparatu innego niż wskazany w pakiecie nr 6 pozycji nr 1 
Zamawiający wymaga wymiany dozowników na kompatybilne z preparatem z pakietu nr 6 pozycji nr 1?  
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada ok.220 dozowników i nie przewiduje wymiany dozowników. Zamawiający 
wymaga zaoferowania preparatu zgodnie z SWZ. 

 
 
 
 
 
 

 Z poważaniem  

 

        Kierownik Zamawiającego  

       
       


