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SPROSTOWANIE DO PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 2/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 

j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących  

i polerujących. 

 

Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych w dniu 26 lutego 2020 r. odpowiedzi w pliku pytań o 

nazwie „pytania i odpowiedzi 1” odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 5, poz. 1) 

„Czy Zamawiający w Części 5 dopuści: 

Chusteczka/myjka jednorazowa, o składzie: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55% i gramaturze 

70g/m², wymiar 30cm x 34cm, kolor biały, pakowana po 100szt w rolce (chusteczki oddzielone od 

siebie perforacją umożliwiającą odrywanie i nawinięte w rolkę). 

lub 

Chusteczka/myjka jednorazowa, o składzie: wiskoza 2%, poliester 43%, celuloza 55% i gramaturze 

70g/m², wymiar 18cm x 25cm, kolor biały, pakowana po 300szt w rolce (chusteczki oddzielone od 

siebie perforacją umożliwiającą odrywanie i nawinięte w rolkę). 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA, ZAMAWIAJĄCY 

NIE PODAŁ ILOŚCI CHUSTECZEK W OPAKOWANIU A JEDYNIE WAGĘ, PROSIMY  

O USZCZEGÓŁOWIENIE JAK PRZELICZYĆ ILOŚCI.?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści chusteczek/myjek jednorazowych o proponowanym składzie i wymiarze 18 

cm x 25 cm, natomiast dopuści proponowany rozmiar 30 cm x 34 cm. 

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w opakowaniu ok. 1,5 kg znajduje się orientacyjnie 300 sztuk 

ścierek/myjek jednorazowych, a sposób przeliczenia jest stosowny do ilości sztuk w opakowaniu, przy 

czym należy przyjąć, że w 1 opakowanie zawiera ww. 300 sztuk.  

 

 

 


