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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej, środków do 
mycia i dezynfekcji oraz worków na odpady. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 3) 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do automatycznych płuczek – dezynfektorów, 
przeznaczonego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., płynnego 
preparatu zmiękczającego i płuczącego, przeznaczonego do podawania pompą dozującą, zapobiegającego 
powstawaniu i usuwającego powstałe osady, o dobrych właściwościach myjących, zawierającego kwasy 
organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Oferowany przez nas produkt po 
wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i 
tworzywami sztucznymi, ma dobre właściwości myjące. Posiada pozytywną opinię producenta preparatu dot. 
stosowania w myjniach MEIKO. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każde 1° dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 
1-3 ml/l. pH ok. 1,3. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach 5 kg z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ. 
 
Pytanie 2. (Pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego 
użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w 
swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po alkaicznym 
myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, 
osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co 
pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. pH ok. 2, przeznaczonego do podawania pompą 
dozującą. Opakowanie 5 kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny. 
Oferowany przez nas preparat należy stosować w następujących stężeniach:  
po wcześniejszym myciu w alkaliach: 0,1-0,2 % (1-2 ml/l),  
po wcześniejszym myciu w środowisku obojętnym: 0,1 % (1 ml/l), 
jako kwaśny środek do wstępnego mycia: 0,2 - 0,5% (2-5 ml/l). 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 3. (Pakiet nr 3,4) 

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
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(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę środka nabłyszczająco odkamieniajacego, specjalnie produkowanego 
do myjni Meiko o wartości pH 2,5 zawierający w swoim składzie niejoniczne środki powierzchniowo czynne na 
bazie alkoksylowanego, alkoholu tłuszczowego oraz kwasy dikarboksylowe 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ 

 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 2) 
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty tylko na pozycje 2,3,4? 
Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 2 poz. 1,2,3,4 tworząc pakiety 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Jednocześnie zmienia SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 do 
SIWZ tj. Formularz cenowy 
 

 
Pytanie 2. (Pakiet nr 2) 

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr. 1 wózek o pojemności wiader 2x17L, z czerwoną wyciskarką, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w 
SIWZ 

 
 
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 
http://www.spzoz.zgorzelec.pl/  uaktualnione dokumenty z dopiskiem ZMIANA_1. 

 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załącznika nr 1 do 
SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 do SIWZ i dokonuje zmiany terminu składania 
ofert i otwarcia ofert z dnia 10.03.2020r. na dzień 13.03.2020r. Godziny otwarcia i składania ofert 
pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 05.03.2020r. zostało przekazane do publikacji 
ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

 

 
 
 

Z poważaniem 
Z upoważnienia Dyrektora 

 
            
  
       Katarzyna Jagiełło                              Agnieszka Horodecka 
   Specjalista Działu          Kierownika Działu 
   Zamówień Publicznych                     Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Otrzymują: 

1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl 
3)  A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński, Katarzyna Jagiełło  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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