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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 7/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

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

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących  

i polerujących.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 2, poz. 9) 

„Proszę o określenie dozowania płynu do naczyń.” 

 

Odpowiedź:  

1 łyżeczka płynu (3/5 ml) na 5 litrów wody.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 2, poz. 11) 

„Czy akceptują Państwo preparat do sanitariatów o wartości pH 11-12?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści preparat do sanitariatów o proponowanej wartości pH. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 2, poz. 13) 

„Czy chodzi o koncentrat do rozcieńczania?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 2, poz. 13) 

„Czy Zamawiający zaakceptuje koncentrat o zawartości <5% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% fosforanów, <5% EDTA, 
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kompoz. zapach., pH 12-13?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zaakceptuje proponowany koncentrat. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 3, poz. 17) 

„Czy odświeżacz powietrza ma zawierać formułę odourclear eliminującą nieprzyjemne zapachy, czy 

tylko maskować przykre zapachy?” 

 

Odpowiedź:  

Odświeżacz powietrza może zawierać proponowaną formułę, jednak nie jest to warunek konieczny do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 3, poz. 3) 

„Czy Zamawiający oczekuje ścierki wiskozowej, czy bawełnianej np. flanelowej w kolorze żółtym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje ścierki bawełnianej w wymaganym kolorze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 3, poz. 5) 

„Proszę o podanie gramatury ścierki, temperatury prania, chłonności, składu tkaniny” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje ścierki o gramaturze 150-350 g/m², którą będzie można prać w temperaturze 

40-60ºC, o chłonności 100%-400% oraz składzie 70-85% poliester i 15-30% poliamid. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 3, poz. 5) 

„Czy informacja o składzie ścierki, gramaturze i temperaturze prania ma być na wszywce ścierki?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ścierki z proponowanymi informacjami umieszczonymi na wszywce, jednak nie 

jest to warunek konieczny do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 3, poz. 11) 

„Czy Zamawiający oczekuje zamiatacza z włosia czysto naturalnego (tak jak np. pędzel do golenia), 

czy z mieszanki: tworzywo sztuczne + włosie naturalne?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści zamiatacz z włosia czysto naturalnego i proponowanej 

mieszanki. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 3, poz. 12 i 13) 

„Czy do kalkulacji należy przyjąć kij drewniany?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 3, poz. 14) 

„Czy szczotka ma posiadać specjalnie wyprofilowane włosie do czyszczenia zakamarków toalety  

i wewnętrznej krawędzi muszli?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści proponowaną szczotkę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 3, poz. 15) 

„Czy szczotka do szorowania ma być w oprawie drewnianej?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 3, poz. 16) 

„Czy Zamawiającemu chodzi o stelaż profesjonalny, bezdotykowy, dwusystemowy, kieszeniowo – 

taśmowy z kijem aluminiowym 140-145 cm z nakładką z poz. 17?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje stelaża profesjonalnego, bezdotykowego, dwusystemowego, kieszeniowo – 

taśmowego z kijem aluminiowym 140 – 145 cm, ale nie z nakładką z poz. 17. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 3, poz. 17) 

„Czy tkana nakładka ma posiadać 15 rzędów tkania?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści nakładkę z 15 rzędami tkania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 3, poz. 18) 

„Czy Zamawiającemu chodzi o stelaż profesjonalny, bezdotykowy, dwusystemowy, kieszeniowo – 

taśmowy z kijem aluminiowym 140-145 cm z nakładką?” 

 

Odpowiedź:  

Tak, przy czym nakładka z poz. 17 ma pasować do przedmiotowego mopa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 3, poz. 19) 

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie folii aluminiowej o standardowej szerokości 29 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści folię aluminiową o proponowanej szerokości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 3, poz. 20) 

„Proszę o podanie minimalnej długości rękawic oraz ich grubości” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga rękawic gospodarczych o minimalnej długości 27 cm i minimalnej grubości 0,35 

mm. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 4) 

„Aby uniknąć przypadkowego surowca (w tym z odpadów przemysłowych), czy Zamawiający wymaga 

aby ściereczki miały atest higieniczny?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści ściereczki z atestem higienicznym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. część nr 6, poz. 5) 

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie worków niebieskich 35L o grubości folii 0,011 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści worki niebieskie 35L o proponowanej grubości folii. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. część nr 7, poz. 3-6) 

„Aby zapewnić gwarancję na posiadane przez Zamawiającego dozowniki, oraz ich bezawaryjność,  

a także kompatybilność wkładów z dozownikami, czy Zamawiający wymaga, aby wkłady (papier, 

ręczniki, mydło) były oryginalne, tych samych producentów co dozowniki?” 

 

Odpowiedź:  

Dostarczane wkłady powinny być oryginalne lub – w przypadku nieoryginalności – kompatybilne  

z posiadanymi przez Zamawiającego dozownikami, pod warunkiem, potwierdzenia powyższej 

kompatybilności odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta dozowników. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 7, poz. 3-6) 

„Czy Zamawiający w przypadku zaproponowania produktów równoważnych w stosunku do 

oryginalnych wkładów, będzie wymagał dokumentu z firmy Essity (producenta dozowników, które 

posiada Zamawiający) potwierdzających kompatybilność zaproponowanych wkładów z dozownikami?” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 


