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PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1 WRAZ Z MODYFIKACJĄ  SIWZ  

 
 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi działając  
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), modyfikuje treść SIWZ sporządzonej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr P/8/2017 pn.: „Zakup i dostawa 
środków czystości” 
 
 
Pytanie nr 1 
Pytanie do zadania VII - Ręcznik papierowy w rolach do automatycznych dozowników MERIDA – 
proszę o uściślenie, czy ręczniki powinny być wykonane w 100% z celulozy, każda rolka musi 
mieć specjalny plastikowy adaptor umożliwiający pracę w pojemniku Merida, oraz rolki powinny 
posiadać następujące parametry techniczne : gramatura 40g/m², białość 83%, średnica gilzy rolki 
4 cm. Wymagana karta techniczna wystawiona przez producenta 
Ad.1. 
Zamawiający nie wymaga ale dopuści i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający w zadaniu II w pozycji 1 dopuści bezbarwny, silnie działający preparat 
bezzapachowy do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach 
odpornych na alkalia, typu lastriko, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed 
położeniem nowych warstw ochronnych. Również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i 
innych twardych posadzek. Niskopieniący. Do mycia ręcznego i maszynowego. Stężenie: 5 – 
25%.  Skład: eter monobutylowy glikolu di etylenowego, wodorotlenek sodu, 2-aminoetanol, 
metakrzemian disodu, siarczan etyloheksylosodowy, sól czterosodowa kwasu 
etylenodiaminotetraoctowego. pH 14. Gęstość 1,045-1,055 g/cm3? 
Ad.2. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający w zadaniu II w pozycji 2 dopuści wydajny preparat w kolorze mlecznym, 
bezwonny do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastrico, betonu. 
Preparat tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i 
przenikanie brudu. Posiadająca właściwości antypoślizgowe, wyrównujące i kryjące 
niedoskonałości podłoża. Tworzący powłokę nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie 
napraw miejscowych. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Zachowujący połysk na 
długi czas. Skład: polimery akrylowe, uretany. pH 8,6-9,6. Gęstość 1,030-1,040 g/cm3? 
Ad.3. 
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 
 

 
Ad.2. 
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Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w zadaniu II w pozycji 3 i 6 dopuści preparat w kolorze niebieskim i owocowym zapachu, 
przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw 
sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia 
przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być 
stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. 
Skład:  niejonowe środki powierzchniowo czynne , EDTA i jego sole, alkohole etoksylowane, mieszanina 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] kompozycja 
zapachowa. pH 8±1. Gęstość 1,00-1,01 g/cm3. Opakowanie butelka 1l z podziałką karbowaną (z wgłębieniem).  
Posiadający atest PZH? 
Ad.4. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający w zadaniu II w pozycji 4 dopuści preparat w kolorze zielonym i zapachu owoców leśnych, 
przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Z zawartością surfaktantów cukrowych. 
Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i 
konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne i  antypoślizgowe. Może być stosowany przy 
jednoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy 
myciu maszynowym. Skład: niejonowe związki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, etoksylowane alkohole 
etoksylowane, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr 
WE 220-239-6],kompozycja  zapachowa. pH ok. 8. Gęstość 1,000 g/cm3 ±0,005. Opakowanie 1l z podziałką 
karbowaną (z wgłębieniem). Posiadający atest PZH? 
Ad.5. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający w zadaniu II w pozycji 5 dopuści preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, 
przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, 
rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. 
Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%; przy myciu 
gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy, kwas 
amidosulfonowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne. pH 0,5-1. Gęstość 1,07-1,08 g/cm3. Posiadający atest 
PZH? 
Ad.6. 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 7 
Pakiet 10 
Prosimy o dopuszczenie preparatu o kwaśnym pH (pH koncentratu ok. 1,3) do termicznego mycia, przygotowania 
kaczek i basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie pozostawia plam, 
nie pieni się. Zawiera w składzie kwasy organiczne , stabilizatory twardości, a także substancje chroniące przed 
korozją. Gęstość ok. 1,08 g/cm3 (20 °C). Preparat w płynie w opakowaniu a 5kg. Wyrób medyczny. 
Prosimy o określenie, czy ilości wyliczyć z gęstości, czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg? 
Ad.7. 
Zamawiający dopuści ale nie wymaga i pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ. 

 
 
Z uwagi na konieczność modyfikacji Załącznika nr 1A (zadanie nr 2 pkt 1) do SIWZ Zamawiający zamieści 

przedmiotowy załącznik w dniu dzisiejszym na swojej stronie internetowej: www.wszn.opole.pl w BIP, w zakładce 

Zamówienia Publiczne 2017 dla przedmiotowego postępowania. Zmiany zostały zaznaczone w kolorze żółtym. 

 

Zamawiający informuje również o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert.  

Termin składania ofert po zmianie: 09 sierpień 2017 r. do godz. 11:00. 

Termin otwarcia  ofert po zmianie: 09 sierpień 2017 r. o godz. 12:00. 
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zmian zostało przekazane i opublikowane w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 07-08-2017 r. pod numerem 500009354-n - 2017 oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.wszn.opole.pl w BIP w zakładce Zamówienia Publiczne 2017  

dla przedmiotowego postępowania i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 
 
 

Z upoważnienia Dyrektora Zespołu 
Z-ca Dyrektora   ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy 
Krystyna Sobota 

 
 
 
Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

http://www.wszn.opole.pl/

