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 środki do mycia i konserwacji powierzchni –
pakiet nr 1-4:
Nr sprawy: RZP-V/9/7/16

Zapytania do formularza cenowego.
Pakiet nr 1
Pytanie:
Pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści płyn uniwersalny Mati 1 l , gdyż w takich opakowaniach występuje ( Nie jest
produkowany w opakowaniach 1,5l. )lub produkt równoważny Floor producenta Gold Drop w opakowanych 1,5 l?
Odpowiedź: NIE – Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pakiet nr 1
Pytanie:
Pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści ścierkę Morana super duża o wym. 51 x 34 cm , gdyż wymagana ścierka przez
Zamawiającego jest chwilowo wycofana z produkcji i nie wiadomo kiedy będzie dostępna i czy w ogóle będzie
dostępna. Taka informacja została uzyskana przez nas od producenta IKA.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ścierkę Morana super duża o wym. 51 x 34 cm a ilość zostaje bez zmian .

Pakiet nr 1
Pytanie:
Pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści szampon o pojemności 350,400 ml lub 500 ml, gdyż na polskim rynku nie ma szamponu
o pojemności 370 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szampon o większej gramaturze tj.: 400 ml a ilość pozostawia bez zmian.

Pakiet nr 1
Pytanie:
Poz. 1 formularza cenowego- aktywna piana (spray) do pielęgnacji mebli PRONTO brązowy - czy
zamawiający zaakceptuje produkt importowany o nazwie PLEDGE, jest to ten sam produkt co PRONTO , tego
samego producenta, posiadający identyczny skład i właściwości jest jednak produktem importowanym dlatego
oryginalna nazwa to PLEDGE - ( w załączeniu zdjęcie i opis proponowanego preparatu)
Odpowiedź: Nie – Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
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Pakiet nr 1
Pytanie:
Poz. 32 formularza cenowego - szampon do włosów 370ml - szampon o tej gramaturze jest trudno dostępny na
rynku czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje szampon o gramaturze 300ml przeliczony zgodnie z
zapotrzebowaniem - czy można zaproponować 50 opakowań po 300ml ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szampon o większej gramaturze tj.: 400 ml a ilość pozostawia bez zmian.

Pytanie do wzoru umowy:
Wzór umowy par. 12 ust. 2 tiret pierwszy. Prosimy o zmianę zapisu: "(...), w wysokości 10 % wartości umownej
przedmiotu umowy" na zapis: "(...), w wysokości 10 % wartości umownej nie zrealizowanego przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Nie – Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany przedmiotu zamówienia stanowią integralną część Formularza cenowego –
załącznik nr 2, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem
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