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dot. przetargu nieograniczonego na dostaw ę środków chemicznych do sprz ątania dla 
SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji - PN / 6 / I / 10 , odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 

 
 

 
 
Pyt. 1  
Czy Zamawiający w pozycji nr 2, pakietu nr 1 dopuści preparat do codziennego mycia 
twardych, wodoodpornych powierzchni w postaci niebieskiego płynu w opakowaniu 5l, o pH 
koncentratu ok. 7,5 , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%)  oraz kompozycje zapachowe i 
alkoholi? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 2  
Czy Zamawiający w pozycji nr 3, pakietu nr 1 dopuści środek myjąco-konserwujący na bazie 
polinerów w postaci janoŜółtego, przezroczystego płynu w opakowaniu 5l, o pH koncentratu 
9-10, zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), 
anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), mydło oraz kompozycje zapachowe? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający w pozycji nr 4, pakietu nr 1 dopuści preparat do gruntownego czyszczenia 
podłóg w postaci przezroczystej, Ŝółtawej cieczy w opakowaniu 5l, o pH koncentratu 12,8 – 
13,3, zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe 
środki powierzchniowo czynne (<5%)  oraz metakrzemian disodu, działający juŜ w stęŜeniu 
8%? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 4 
Czy Zamawiający w pozycji nr 5, pakietu nr 1 dopuści skoncentrowany preparat do 
codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni w postaci niebieskiego płynu w 
opakowaniu 1l wyposaŜonym w nakrętkę dozującą, o pH koncentratu 6,8, działający w 
stęŜeniu 0,1%, zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne 
(<5%), anionowe środki powierzchniowo czynne (5-15%)  oraz kompozycje zapachowe i 
alkoholi? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 5 
Czy Zamawiający w pozycji nr 6, pakietu nr 1 dopuści skoncentrowany preparat do 
codziennego mycia podłóg w postaci zielonego płynu w opakowaniu 1l wyposaŜonym w 
nakrętkę dozującą, o pH koncentratu 8,1 działający w stęŜeniu 0,1%, zawierający w swoim 



składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), mydło (<5%)  oraz kompozycje 
zapachowe? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 6 
Czy Zamawiający w pozycji nr 7, pakietu nr 1 dopuści skoncentrowany preparat do 
codziennego mycia toalet w postaci czerwonego płynu w opakowaniu 1l wyposaŜonym w 
nakrętkę dozującą, o pH koncentratu 1,6, działający w stęŜeniu 0,1%, zawierający w swoim 
składzie kwas cytrynowy (15-30%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (5-15%) oraz 
kompozycje zapachowe? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
 
Pyt. 7 
Czy Zamawiający w pozycji nr 10, pakietu nr 2 dopuści preparat w opakowaniu 500ml, po 
odpowiednim przeliczeniu? 
 
Odp: zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu wi ększym, 
pod warunkiem pozostawienia ilo ści opakowa ń bez zmian.  
 
Pyt. 8 
Czy Zamawiający w pozycji nr 12, pakietu nr 2 ma na myśli uchwyt bez kija? 
 
Odp:  tak, uchwyt bez kija 
 
Pyt. 9 
Czy Zamawiający w pozycji nr 13, pakietu nr 2 ma na myśli uchwyt bez kija? 
 
Odp: tak, uchwyt bez kija 
 
Pyt. 10 
Czy Zamawiający w pozycji nr 14 pakietu nr 2 dopuści mleczko w opakowaniu 2L, po 
odpowiednim przeliczeniu bądź mleczko w opakowaniu 0,5L po odpowiednim przeliczeniu? 
 
Odp: zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 500ml, 
pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilo ści w stosunku do oferowanej 
pojemno ści. 
 
Pyt. 11 
Czy Zamawiający w pozycji nr 16 pakietu nr 2 dopuści płyn do mycia szyb w opakowaniu 
0,5L, po odpowiednim przeliczeniu? 
 
Odp: zamawiaj ący wyra Ŝa zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 500ml, 
pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilo ści w stosunku do oferowanej 
pojemno ści. 
 
Pyt. 12 
Czy Zamawiający w pozycji nr 17, pakietu nr 2 dopuści proszek w opakowaniu 7kg? 
 
Odp. zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na tak du Ŝe opakowanie. 
 
Pyt. 13 
Czy Zamawiający w pozycji nr 18, pakietu nr 2 dopuści proszek w opakowaniu 7kg? 
 
Odp. zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na tak du Ŝe opakowanie.  



 
Pyt. 14 
Czy Zamawiający w pozycji nr 22, pakietu nr 2 zmywak kuchenny w opakowaniu 
zawierającym 9 sztuk? 
 
Odp: zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody. 
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