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Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę środków czystości, znak PN/5/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czy-
stości, znak PN/5/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 16.02.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 
Pytania 
 

1. Proszę o sprecyzowanie opisu dot. pozycji nr 1 pakiet 1 w zakresie 
zawartości  niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zama-
wiający wymaga w składzie 10-20% etoksylowany alkohol tłuszczo-
wy, który jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym  oraz  
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne.  

2. Proszę o sprecyzowanie opisu dot. pozycji nr 1 pakiet 3 w zakresie 
zawartości  niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Zama-
wiający wymaga w składzie 10-20% etoksylowane alkohole , które są  
niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym  oraz  30% niejo-
nowe związki powierzchniowo czynne.  

3. Czy w Pakiecie 2 poz. 7 Zamawiający wymaga płyn do naczyń  z do-
zownikiem typu pul push( korek z wyciąganą  i wciskaną nasadką) 
czy pompkę dozującą ? 

4. Dot. Pakiet 2 poz. 8 Czy Zamawiający  nie popełnił pomyłki wpisując, 
że  środek do konserwacji mebli ma być przeznaczony także do szkła? 

5. Dot. Pakiet 2 poz. 9 Jakiej firmy Zamawiający posiada dozowniki do 
których ma pasować wymagany odświeżacz powietrza? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.02.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.02.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 



1) Zamawiający informuje, że w Pakiecie I w poz. 1 zgodnie z treścią SIWZ 
wymaga preparatu, który posiada w swym składzie m.in.: 10-20% etoksy-
lowany alkohol tłuszczowy oraz 5-15% inne niejonowe środki powierzch-
niowo czynne, 
2) Zamawiający informuje, że w Pakiecie III w poz. 1 wymaga mydła anty-
bakteryjnego, dlatego też pytanie o sprecyzowanie opisu w/w pozycji w za-
kresie zawartości niejonowych środków powierzchniowo czynnych uznaje 
za bezprzedmiotowe, 
3) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 7 zgodnie z treścią SIWZ wymaga pły-
nu do naczyń z dozownikiem, 
4) Zamawiający informuje, że w Pakiecie II w poz. 8 zgodnie z treścią SIWZ 
wymaga środka do konserwacji mebli z przeznaczeniem również do szkła, 
5) Zamawiający informuje, że odświeżacz powietrza opisany w Pakiecie II 
w poz. 9  musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego do-
zownikiem producenta Linea. 

 


