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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów 

utrzymania czystości" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

Zadanie nr 2, poz. 5 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu o pH 5,0 typu 

Skinman Soft? Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej 

cenowo oferty 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
  

Zadanie nr 2, poz. 13 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu działającego zgodnie z 

normą EN 14776 na Poilio i Adeno w czasie 2 minuty, spełniającego pozostałe 

wymagania SIWZ typu Skinman Soft Protect. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zapisów SIWZ - Rozdział VI, ust. 2, ppkt. b) 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą 

próbek. Prośbę swoją motywujemy wysokim kosztem próbek, w zamian za dołączenie do 

ofert kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawców 

do złożenia próbek w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od składania próbek z zastrzeżeniem o 

którym mowa w pytaniu. Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych 

producenta. 

 

Dotyczy zapisów SIWZ - Rozdział VI, ust. 2, ppkt. b) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbek w najmniejszych 

opakowaniach handlowych? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wymaga  dołączania próbek do oferty 



 

Pakiet III, pozycja 1-2 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. 21 o wymiarach: 

Średnica górna: 165 mm 

Średnica dolna: 120 mm 

Wysokość całkowita: 160 mm 

Otwór wrzutowy: 70 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę odn. pozycji nr1, w przypadku pozycji nr 2 zgodnie z SIWZ. 
 

Pakiet III, pozycja 3 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. 51 o wymiarach: 

Średnica górna: 240 mm 

Średnica dolna: 195 mm 

Wysokość całkowita: 210 mm 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę przy spełnieniu pozostałych wymagań zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet III, pozycja 4: 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj.  10l  o wymiarach: 

Średnica górna: 240 mm 

Średnica dolna: 200 mm 

Wysokość całkowita: 300mm 

Otwór wrzutowy: 100 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 
 

 

Zamawiający 
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