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DZPZ-898-PN/110-2019       Rybnik, dnia 16.12.2019 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

 
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy środków czysto ści, worków na odpady, soli do uzdatniania wody  

i pozostałych akcesoriów   
(zamówienie nr DZPZ-898-PN/110-2019) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.12.2019 r., pod nr 633521-N-2019 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

 
Pytanie 1 : „Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści: 

Ściereczka uniwersalna na rolce, jendowarstwowa, bardzo mocna, do użycia na mokro i 
sucho, idealnie wchłaniająca i usuwająca zabrudzenia, nie rysująca czyszczonej 
powierzchni, miękka, z perforacją, nisko pylna, dobrze współpracująca z rozpuszczalnikami o 
wymiarach: 30cm x 34cm, gramatura: 70 g/m2, nieposiadająca atest PZH, ale będąca 
wyrobem medycznym. Specjalna struktura utkania ścierki pozwala na szybkie i dokładne 
zbieranie czy usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Kolor: 
biały. Na rolce 100szt. lub Ściereczka uniwersalna na rolce, jendowarstwowa, bardzo mocna, 
do użycia na mokro i sucho, idealnie wchłaniająca i usuwająca zabrudzenia, nie rysująca 
czyszczonej powierzchni, miękka, z perforacją, nisko pylna, dobrze współpracująca z 
rozpuszczalnikami o wymiarach: 18cm x 25cm, gramatura: 70 g/m2, nieposiadająca atest 
PZH, ale będąca wyrobem medycznym. Specjalna struktura utkania ścierki pozwala na 
szybkie i dokładne zbieranie czy usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego i 
nieorganicznego. Kolor: biały. Na rolce 300szt. 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia. 
Wymaga ściereczek o kolorach wskazanych w opisie przedmiotu  w formularzu cenowym.  
 
Pytanie 2: „Pytanie do pakietu nr 6, poz.1  Czy Zamawiający dopuści do oceny ściereczki spełniające 

wymagania SIWZ, o gramaturze min. 55g/m2?” 
Odpowied ź 2: Zmawiaj ący dopuszcza zaoferowanie powy ższego asortymentu pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymaga ń określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 3: „Pakiet 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worki foliowe na zwłoki zamykane na zamek, 

folia o grubości 0,15mm, wytrzymałość do 160 kg w kolorze czarnym, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ?” 

Odpowied ź 3: Zmawiaj ący dopuszcza zaoferowanie powy ższego asortymentu pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymaga ń określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak z uwagi na zbyt krótki termin na s kładanie 
ofert termin ten zostaje wydłu żony. Termin składania ofert ustalony zostaje do dni a 19.12.2019 r. 
do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
             
 
              
         


