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W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 28.03.2at7r. uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu I Czy Zamawiający mÓgłby dopuścić oferty częŚciowe tj. podzieliĆ na
dwa pakiety pakiet nr 1- środki czystości, mopy/nakładki, kije, stelaże, ściereczki, pady jak poniżej;

B Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 8 ZOL, ul. Szkolna

chemia profesionalna
1 Preparat do czyszczenia gresu| 'kamienia naturalnego i sztucznego, płytek

ceramicznych kanister o poj. 5l
100 szt.

2 Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg maszyną szorującą
Opakowanie o poi. 5l

200 szt.

3 a/preparat do mycia urządzeń sanitarnych kanister o poj. 5 l 500 szt.
b/Butelka ze sprvskiwaczem 500ml B0 szt.

4 a/preparat do mycia powierzchni zmywalnych kanister o poj, 5l 1200 szt.
b/Butelka ze spryskiwaczem 500ml B0 szt.

5 Antybakteryjny zel do mycia i odkamieniania sanitariatów poj. 750 ml (typu
,,kaczka")

3000 szt.

6 Wybielaiący zel do czyszczenia sanitariatów poj, 750ml (typ,,kaczka") 3000 szt.
7 Emulsia samopołvskowa do konserwacii podłóq z pcv, kanister 5l 800 szt.
B Wysokoalkaliczny preparat do usuwania starych powłok woskowych i

polimerowych, opakowanie 5l
100 szt.

9 preoarat do mvcia szvb ze spryskiwaczem poi. 0,5l 1500 szt.
10 Płyn do mycia naczyń poj. 1l 3000 szt.
11 Emulsja do czyszczenia powierzchni kuchennych i sanitarnych, opakowanie

600ml
2000 szt.

12 Odświezacz powietrza do WC ze spryskiwaczem poj, 0,5l 2000 szt.
13 Preparat do czyszczenia, pielęgnacji stali nierdzewnej, opakowanie 0,5l ze

spryskiwaczem
B00 szt.

t4 Preparat do zmywania powierzchni zanieczyszczonych tłustymi i silnymi
zabrudzeniami, opakowanie 1l z podziałką

1000 szt.

15 Preparat silnie działający do gruntownego czyszczenia fug, opakowanie 0,5l ze
sorvskiwaczem

1000 szt.

16: Środek doodkamieniania zmywarek i urząd4ęn 9p9!9]!9nĘ l_L 1000 szt.
I7 Preparat do usuwania resztek kleju itp. 500 szt.

iado n
1B Mop/nakładka z bawełny 40cm 3000 szt.
19 Mop/nakładka z bawełny 50cm 3000 szt.
20 Uchwyt magnesowy/stelaz 40cm 50 szt.
2t Uchwyt maq nesowv / stelaż 5Ocm 100 szt.
22 Drazek aluminiowy 140cm 150 szt.
23 Drazek alu miniowv teleskopowy 20 szt.
sporząd Jackowiak



24 Mop widełkowy 50 szt.

25

Sciereczki do sprzątania z mikrofazy o wymiarach min. 40l40cm
Kolor:
żółty, Czerwony
Niebieski, zielony

20 000 szt.
po 5000 szt.
z każdego

koloru

26 Sciągaczka do podłogi z drązkiem aluminiowym szer. Listwy 76cm, dł. drązka
140cm 10 szt.

27 Sciąqaczka do szyb ze stali nierdzewnei 34,5 cm 50 szt.
28 skrobaczka z rączką 70 szt.

29

Pad maszynowy czerwony
rozm, 16"
rozm, t7"
rozm. 18"
rozm.20"

1Ó szt.
200 szt,
20 szt.
30 szt.

30

Pad maszynowy czarny
rozm. 16"
rozm. L7"
rozm. 18"
rozm.20" .

B0 szt.
100 szt,
20 szt.
30 szt,

31

Pad maszynowy
rozm. 16"
rozm. L7"
rozm.20"

biały z włosia naturalnego
B0 szt,
20 szt.
100 szt.

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 1,
podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2: Dotyczy Pakietu L Czy Zamawiający dopuści wymagane urządzenie dozujące uzywane,
czy też musi byĆ fabrycznie nowe?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia używanego.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofeft - termin ten wyznaczony na
30.03.2017 r. pozostaje bez zmian.

Ekonom iczno-Ad ń i nistracyj nych
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