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Pytanie: 

co Zamawiający rozumie w pozycji drugiej pod pojęciem "Płyn zamiast proszku"?  

Odpowiedź: 

Płyn przeznaczony do czyszczenia muszli klozetowych, umywalek, zlewozmywaków ze stali 

szlachetnej, produktów z tworzyw sztucznych, terakoty, usuwa brud i kamień. 

Pytanie: 

Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuszcza dłuższy sznurek mopa niż 25cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dłuższy sznurek mopa niż 25 cm po wcześniejszym kontakcie z 

zamawiającym.  

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 20 krótszą belę niż 300mb, przeliczając ilości beli tak, 

aby ilość metrów była zgodna z podaną w zapytaniu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza krótszą belę niż 300mb, przeliczając proporcjonalnie wartość 

produktu, po wcześniejszym kontakcie z zamawiającym. 

 

Pytanie: 

Co Zamawiający w pozycji 31 rozumie pod pojęciem "Płyn uniwersalny antybakteryjny", do 

jakich powierzchni/zadań dedykowany ma być ten płyn ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli płyn uniwersalny 5litrowy koncentrat przeznaczony do mycia 

wszelkich zmywalnych powierzchni w jednostkach publicznych i zakładach pracy. 

Pytanie: 
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Czy w pozycji 33 chodzi o pojedyncze prześcieradło, czy rolkę ? 

Odpowiedź:  

Zamawiającemu chodzi o całą rolkę. 

 

Pytanie: 

Co Zamawiający w pozycji 45 rozumie pod pojęciem "ścierka ostra" oraz czy dopuszcza inną 

ilość w opakowaniu zbiorczym, przeliczając ilość ściereczek tak, aby były zgodne z ilością 

podaną w zapytaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na myśli ścierkę ostrą do naczyń (zmywaki szorstkie do trudnych zabrudzeń, 

produkt wykonany z fibry- poliamid i poliester)., oraz dopuszcza inną ilość w opakowaniu 

przeliczając proporcjonalnie wartość produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

zamawiającym.  

 

Pytanie: 

Czy w pozycjach 49-53 Zamawiający dopuszcza inną ilość worków na rolce, przeliczając 

ilości tak, aby były zgodne z ilościami podanymi w zapytaniu ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu na sztuki, po 

wcześniejszym kontakcie z zamawiającym  

Pytanie: 

Czy w pozycji 61 i 62 Zamawiający dopuszcza inną pojemność  środka, przeliczając ilość ml , 

tak aby były zgodne z podaną ilością w zapytaniu ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym.  
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