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Pytanie: 

1. Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 2  inną pojemność płynu, np 1l, przeliczając 

ilości tak, aby były zgodne z wymaganiem Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym  

 

Pytanie: 

2. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 34 reklamówki o wymiarze  45x60?  

Odpowiedź: 

W specyfikacji w pozycji nr 34 jest reklamówka o wymiarze 45x60 

 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 39 inną ilość tabletek w opakowaniu, np 60 

sztuk przeliczając ilość sztuk tak, aby były zgodne z wymaganiem Zamawiającego ?  

 Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu na sztuki, po 

wcześniejszym kontakcie z zamawiającym. 
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Pytanie: 

4. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 46 inną pojemność, np 500ml, przeliczając 

ilości płynu tak, aby były zgodne z wymaganiem Zamawiającego ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu na sztuki, po 

wcześniejszym kontakcie z zamawiającym. 

 

Pytanie: 

5. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 47 wiadro o pojemności 20 l i pokrywę do 

niego  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym. 

 

Pytanie: 

6. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 54 miskę plastikową  o pojemności 27L ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym.  

 

Pytanie: 

7. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 60 wymiary ściereczki 40cmx40cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu , po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym. 
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Pytanie: 

8. Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 62 inną pojemność opakowania np 400ml, 

przeliczając ilości preparatu tak, aby były zgodne z wymaganiem Zamawiającego ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym. 

 

Pytanie: 

9. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 68 inną pojemność opakowania, np 750ml, 

przeliczając iloci tak, aby były zgodne z wymaganiem Zamawiającego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu, po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym 

Pytanie: 

      10. 

 

Czy w związku z możliwością : "Zamawiający dopuszcza krótszą belę niż 300mb, 

przeliczając proporcjonalnie wartość produktu, po wcześniejszym kontakcie z 

zamawiającym." 

należy zwiększyć ilość rolek w zapytaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proporcjonalne przeliczenie wartości produktu po wcześniejszym 

kontakcie z zamawiającym 

belę należy przeliczyć proporcjonalnie do wartości produktu nie zwiększając tym samym 

ilości rolek w zapytaniu ofertowym  
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