Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551
REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/
Misja zakładu:
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na
problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków czystości, ręczników papierowych,
płynów do maszynowego mycia naczyń oraz płynów do mycia i konserwacji wykładzin –
pakiet nr 1-4:
Nr sprawy: RZP-V/9/2/14

Zapytania do formularza cenowego.
Pakiet nr 1
Pytanie: Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (dotyczy pakietu nr 1):
poz. 10 - jakiej marki jest mleczko posiadające ph 7-10,5 ?
Odpowiedź: Mleczkiem posiadającym ph 7-10 jest np. mleczko marki „Mati”.
Pytanie: poz. 12 - aktualna waga 90g, propozycja: dzidziuś 100g.
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z Formularzem cenowym – załącznik nr 2.
Pytanie: poz. 19 - jakiej marki jest odświeżacz powietrza w aerozolu o pojemności 400ml ?
Odpowiedź: Odświeżaczem powietrza w aerozolu o pojemności 400 ml jest np. odświeżacz marki „Brait”.
Pytanie: poz. 26,27 - produkt bardzo ważny jeśli chodzi o efekt mycia, czy w związku z tym preferują Państwo
konkretną markę, np clin, mr muscle, window plus?
Odpowiedź: Zamawiający nie preferuje konkretnej marki.
Pytanie: poz. 33 - jakiej marki ma być proszek do zmywarki ? biorąc pod uwagę, iż pozostałe produkty do
zmywarki są (mogą być) marki ludwik to aktualna pojemność proszku ludwik wynosi 1kg.
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje w tej pozycji konkretnej marki proszku, może to być proszek marki
„Ludwik”.
Pytanie:poz. 37 - jakiej marki jest szampon?
Odpowiedź: Zamawiający nie preferuje konkretnej marki.

Pytanie: Witam,
z uwagi na to , że producenci oferują zmienione opakowania - parametry / gramatura wnosimy o dokonanie korekty
p.14 mydło Luksja > obecnie producent oferuje 90 g możliwości przeliczenia ilości na kg zachowując podaną ilość
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z Formularzem cenowym – załącznik nr 2.
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Pytanie:p.32 proszek E obecnie dostępna gramatura 400 g.
Odpowiedź: Zamawiający uzyskał informację, że podany produkt jest obecnie dostępny w gramaturze 500g.
Zamawiający postanawia zmodyfikować poz. 32 i wymaga produktu o gramaturze 500g.
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany przedmiotu zamówienia stanowią integralną część Formularza cenowego –
załącznik nr 2, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.
Jednocześnie Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert na dzień 22.09.2014 do godz: 14.00.

Z poważaniem

Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r.
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