
Szczecinek, dnia  21.11.2019 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
        

Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  12/2019 
       Nr ogłoszenia 621734-N-2019 
       z  dnia  2019-11-15 r. 
 
 
dotyczy:  DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ 
I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. Pakiet 6 poz. 1  
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej 
rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej 
strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. 
Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym 
składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 
12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. Pakiet 6 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm wykonany z foli o 
grubości 20µm, pakowany pojedynczo w woreczek foliowy i w opakowanie zbiorcze a’100sztuk z 
przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, do wyboru przez Zamawiającego długość 116 lub 180 
 
Pytanie 3 – dot. Pakiet 6 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy posiadały atest PZH. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: odstępuje od wymogu 
 
Pytanie 4 – dot. Pakiet 6 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy były w różnych kolorach i o 
dopuszczenie fartucha w jednym kolorze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: odstępuje od wymogu 
 
Pytanie 5 – dot. Pakiet 6 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę w rozmiarze 90x45x39mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 6 – dot. Pakiet 6 poz. 5 
 
Czy Zamawiający dopuści golarkę indywidualnie pakowaną w opakowanie foliowe, ostrze wykonane 

ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, spełniająca pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet 8, pozycja 1, 3-5 



W związku z klasyfikacją ww. produktów jako wyroby kosmetyczne prosimy o dopuszczenie 23% 

stawki VAT. 

Zamawiający: Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet 2 poz2 
Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o pH 7,5±0,5, preparat spełniający 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 9 – dot. Pakiet 2 poz12 
Czy w Pakiecie nr 2 poz. 12 zamawiający dopuści preparat o tym samym przeznaczeniu, preparat 
zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 
2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowododny, gęstość 1,035-1,055 g/cm3, 
pH 13-14, opakowanie kanister 5L ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 10 – dot. Pakiet 7 poz.4 
Pakiet 7, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, których zewnętrzna 
warstwa na całej powierzchni (100% powierzchni produktu) jest zbudowana z paroprzepuszczalnego 
laminatu, tworząc tzw. "oddychającą" warstwę zewnętrzną? specjalna struktura warstwy zewnętrznej 
sprawia, że przepuszcza ona powietrze, ale nie przepuszcza cieczy, właściwość ta minimalizuje 
możliwość powstawania odparzeń i podrażnień, zmniejsza również ryzyko powstania odleżyn; 
dodatkowo tekstylno podobne włókninowe pokrycie daje przyjemne odczucie w trakcie noszenia 
produktu 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak wymaga, pozostałe wymagania jak w SIWZ 
 
Pytanie 11 – dot. Wzór umowy 
§ 2 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odbywały się do godz. 15:00? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 12 – dot. Wzór umowy 
§ 3 ust. 3Czy Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 12/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
 
 

Zamawiający 
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