
                                                                                                         Poznań, dnia 13 lipca 2020 r.

Nr: ZP.240.30.2020

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy  postępowania  na  :  „Dostawa  środków  do  utrzymania  czystości,  dla  Oddziałów
Poznańskich Ośrodków  Sportu i Rekreacji w Poznaniu”

Zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej  dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści
siwz   w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:
1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści krótszą rolkę ręcznika, 11mb, przeliczając ilości mb 

tak, aby były zgodne z sumą mb podanych w specyfikacji? 
1. Czy Zamawiający w pozycjach 6-13 dopuści inną ilość worków na rolce, przeliczając ilość 

pojedynczych sztuk tak, aby była zgodna z suma podaną w specyfikacji? 
2. Czy Zamawiający w pozycji 17 i 19 dopuści  inną pojemność, np 750ml lub litr, przeliczając

ilość litrów tak, aby była zgodna z ilością podaną w specyfikacji ? 
3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 wymiar ściereczki 38cmx38cm ? 
4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 30 dopuści pojemność wiaderka 12 litrów? 
5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 47 proszek o pojemności 6kg, przeliczając ilość 

kilogramów tak, aby była zgodna z podaną w specyfikacji? 
6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 48 proszek o pojemności 2,2kg  lub 5kg , przeliczając 

ilość kilogramów tak, aby była zgodna z podaną w specyfikacji? 
7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 52 ścierkę o wymiarze 60cmx70cm? 
8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 53 miotły drewniane ? 
9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 63 płyn o pojemności 1l, przeliczając ilość litów tak, 

aby była zgodna z podaną w specyfikacji ? 
10.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 66 preparat o pojemności 300ml, przeliczając ilość ml 

tak, aby była zgodna z podaną w specyfikacji ? 
11.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 67 preparat o pojemności 1 litra, przeliczając ilość 

litrów tak, aby była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 
12.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 72 pojemność  75ml, przeliczając ilość ml tak, aby 

była zgodna z ilością ml podaną w specyfikacji ? 
13.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 74 preparat w sprayu, przeliczając ilość ml tak, aby 

była zgodna z ilością ml podana  w specyfikacji ? 
14.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 76 preparat o pojemności 1l, przeliczając ilość  litrów 

tak, aby była zgodna z ilością podaną w specyfikacji ? 
15.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 78 mydło 200g ? 
16.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 81 pojemność 4 litrów, przeliczając ilość litrów tak, 

aby była zgodna z ilością podana w specyfikacji ? 
17.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 82 dopuści mleczko o pojemności 1l, przeliczając ilość

litrów tak, aby była zgodna z ilością podana  w specyfikacji ? 
18.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 90 preparat w sprayu ? 
19.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 91 inną ilość tabletek, np 40, przeliczając ilość sztuk 

tak, aby była zgodna z ilością podaną w specyfikacji ? 
20.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 92  opakowanie 2kg , przeliczając ilość  kilogramów 

tak, aby była zgodna z ilością podaną w specyfikacji ? 
21.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 94 pojemność 1 litr, przeliczając ilość litrów tak, aby 

była zgodna z ilością podana  w specyfikacji ? 
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22.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 95 pojemność 500ml  przeliczając ilość ml tak, aby 
była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 

23.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 96 pojemność 1000gram  przeliczając ilość gramów 
tak, aby była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 

24.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 97 pojemność 750ml  przeliczając ilość ml tak, aby 
była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 

25.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 99 dozownik o  pojemność 500ml  ? 
26.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 105 pojemność 500ml  przeliczając ilość l tak, aby 

była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 
27.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 109  pojemność 5l  przeliczając ilość l tak, aby była 

zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 
28.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 110 pojemność 1000g  przeliczając ilość gramów tak, 

aby była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 
29.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 111 pojemność 500ml  przeliczając ilość ml tak, aby 

była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 
30.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 113 pojemność 10l  przeliczając ilość litrów tak, aby 

była zgodna z ilością podaną  w specyfikacji ? 

ODPOWIEDZI:

Zamawiający nie zmienia załącznika nr 1 do SIWZ, zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

                                                                                            Z upoważnienia Dyrektora

                                                                                                   Elżbieta Różowicz
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