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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2022 

 

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 (nr 3).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1  

„Czy Zamawiający w poz. nr 5 dopuści  wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony  

do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie 

zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, 

wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 km/m3. Gęstość 

względna 20°C: 1,069. pH: 13 – 14. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem 

przelewowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany środek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2  

„Czy Zamawiający w poz. nr 11 i 12 dopuści nakładka  z  mikrofazy  przeznaczona  do  gruntownego  

mycia  i  czyszczenia posadzek. Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien 

nylonowych. Dzięki  szorstkim  paskom  nylonowym  dobrze  doczyszcza  trudne  do  usunięcia,  

zaschnięte plamy. Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu  

i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny 

pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki. Skład 75% mikrofibra, 25% nylon, 

5% poliester. Wymiary 46x16 cm, pasek mocujacy 20x6cm, kieszeń 6x12 cm, waga 80g, Temperatura 

prania 60ºC?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści w poz. 11 i 12 mop z proponowaną nakładką. 

 


