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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy mydła, 

płynów do mycia naczyń, proszków, ścierki do podłóg, zmywaków kuchennych, 

mleczka do czyszczenia, odkamieniacza do urządzeń kuchennych (powtórka) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 

ORAZ ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 03.08.2018 R. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 14 i 16 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz 

nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 

27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Formularza 

oferty następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dot. Formularza asortymentowo - cenowego) 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści mydło w płynie o właściwościach antybakteryjnych, 

o pH 5,5-6,5, skutecznie myjący przeznaczony do codziennego użytku. Zawierający środki myjące 

łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i olejku kokosowego chroni skórę przed 

nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieniące i posiadające przyjemny 

zapach. pH przyjazne skórze, przebadany dermatologicznie. Do rąk i całego ciała? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w poz. 2 w/w mydło. 
 

Pytanie 2 (dot. Formularza asortymentowo - cenowego) 

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści płyn do mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń 

i powierzchni kuchennej. pH 7 ±0,5. Dzięki specjalnie dobranym substancjom aktywnym 

skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia pochodzenia białkowego, pozostawiając naczynia czyste 

i lśniące, bez śladu smug i zacieków. Zawierający  pochodną olejku kokosowego chroniący skórę 

rąk przed podrażnieniami. Przebadany dermatologicznie? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w poz.: 3 i 4 w/w płyn do mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń 

i powierzchni kuchennej. 
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Pytanie 3 (dot. Formularza asortymentowo - cenowego) 

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich: stali 

nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, 

zlewozmywaków, wanien. Usuwający kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone 

i tłuste zabrudzenia. Nadający połysk, nie rysujący, pozostawia świeży, cytrynowy zapach. Nie 

pozostawiający smug i zacieków, pH ok. 10, w opakowaniu 650g z przeliczeniem pełnej ilości 

zapotrzebowania? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Pytanie 4  (dot. Formularza asortymentowo - cenowego) 

Czy zamawiający w pozycji 13 dopuści odkamieniacz do urządzeń kuchennych w opakowani u1l 

z przeliczeniem pełnej ilości zapotrzebowania? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w poz. 13 odkamieniacz do urządzeń kuchennych w opakowani 1 l 

z przeliczeniem pełnej ilości zapotrzebowania. 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść Formularza oferty 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do Formularza oferty), w poz. 13. 
 

Pytanie 5 [dot. Projektu umowy § 4 ust. 1 pkt 1) oraz 2)] 

Prosimy o zmianę zapisu: "10 % wartości umowy brutto, określonej w par. 1 ust. 1 umowy (...)" 

na zapis: "10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)". 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Pytanie 6 [dot. Projektu umowy § 4 ust. 1 pkt 3)] 

Prosimy o zmianę zapisu: "0,2 % wartości umowy brutto, określonej w par. 1 ust. 1 umowy (...)" 

na zapis: "0,2 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy (...).". 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Pytanie 7 (dot. Projektu umowy) 

Prosimy o wykreślenia par. 4 ust. 1 pkt. 4). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Zamawiający dołącza do pisma Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do 

Formularza oferty) po zmianie z dnia 03.08.2018 r. 

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

 Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 


