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DZPZ-359/1-TP/58-2022      Rybnik, dnia 28.06.2022 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W TRYBIE PODSTAWOWYM NA: 

sukcesywne dostawy środków do utrzymania czysto ści, w tym worków na odpady 
 (zamówienie nr DZPZ-359-TP/58-2022) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.06.2022 r., nr 2021/BZP 00218091/01  
 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. nr 1 dopuści mleczko  przeznaczone doczyszczenia 
powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, 
porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone 
i tłuste zabrudzenia. Konfekcjonowany w opakowanie 650 g ( 0,5L)?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w powy ższym 
pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopus zczonego niniejszym pismem nale ży 
w formularzu cenowym nanie ść odpowiednie zmiany, tak aby jasno wynikało co zaof erowano. 
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. nr 2 dopuści preparat przeznaczony do mycia 
i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, 
brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, 
usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie 
kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l 
zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-
alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; 
wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenylowy <1 %. Konfekcjonowany w opakowanie 750ml, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. nr 1 dopuści suche ściereczki przeznaczone do 
nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia 
i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura 
o gramaturze 45 g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 
30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób 
medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz 
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naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, 
daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej 
odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. 
Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt-wiaderko?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
warunków zamówienia.  
 

Pytanie 4: „Pakiet 7 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów za opakowanie a’100 wraz 
z przeliczeniem zamawianej ilości?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza wycen ę fartuchów za opakowanie a’100 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo ści.  
 
Pytanie 5:  „Pakiet 9 pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki z podwójnym dnem o grubości 0,15 lub 0,3mm, wytrzymały 
do 160kg?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w powy ższym 
pytaniu w zakresie grubo ści folii i wytrzymało ści, przy zachowaniu pozostałych wymaga ń 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia . W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym pismem nale ży w formularzu cenowym nanie ść odpowiednie zmiany, 
tak aby jasno wynikało co zaoferowano. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, w związku z udzielonymi odpowiedziami 
przedłu żony zostaje termin składania ofert  do dnia 04.07.2022 r. do godziny 10.00  oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. W związku z powyższym zmianie ulega także termin 
związania ofertą: do dnia 02.08.2022 r. 
 

 
 
 


