
 

Dział Zamówień Publicznych  
i Umów 
tel. +48 22 844 42 41 do 49 wew. 343 tel./fax: +48 22 844 94 06 
e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl  

 

   Warszawa, dn. 18.08.2016 

 

 

Do Wszystkich Wykonawców,  

którzy pobrali zaproszenie. 

 

 

Niniejszym informuję, iż w dniu 18.08.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą 

o wyjaśnienie zapisów  w dokumentacji w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę środków 

czystości” o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy Pozycja nr 11 

Preparaty do pielęgnacji mebli o pojemności 500 ml występują w postaci mleczka w sprayu a nie w 

aerozolu. Czy Zamawiający dopuści do wyceny aerozol do mebli o pojemności 300 ml lub mleczko w 

sprayu o pojemności 500 ml? 

Odpowiedzi do pytania 1.  Zamawiający dopuszcza aerozol do mebli o pojemności 300 ml po 

odpowiednim przeliczeniu zamawianej ilości. Jednocześnie nie dopuszcza mleczka w sprayu. 

  

Pytanie nr 2. Pozycja nr 31 

Czy Zamawiający dopuści do wyceny ręcznik ZZ biały jednowarstwowy o gramaturze 40 g/m2 z 

zachowaniem wszystkich, pozostałych parametrów? 

Odpowiedzi do pytania 2.  Zamawiający dopuszcza powyższe. 

  

Pytanie nr 3. Pozycja nr 32 

Standardowe ręczniki celulozowe, dwuwarstwowe mają następujące wymiary: szerokość roli 18 cm, 

wysokość 19 cm i są długości około 120 mb. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę takiego 

ręcznika? 

Odpowiedzi do pytania 3.  Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 

 

Pytanie nr 4. Pozycja nr 33 

Papier toaletowy dwuwarstwowy, którego długość wynosi około 240 metrów ma średnicę zewnętrzną 

23 cm. Proszę o dopuszczenie do wyceny papieru toaletowego o średnicy 23 cm bądź wyrażenie 

zgody na zaoferowanie papieru toaletowego dwuwarstwowego, białego o średnicy zewnętrznej 19 cm, 

i długości 120 mb.  

Odpowiedzi do pytania 4.  Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. Pozycja 33 otrzymuje brzmienie 

„Papier toaletowy, dwuwarstwowy, koloru białego. Wymiary rolki: średnica zewnętrzna 19 cm, 

średnica otworu 6 cm, szerokość wstęgi 9-10cm, długość wstęgi 120-160 mb. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru toaletowego 

dwuwarstwowego, białego o średnicy zewnętrznej 19 cm, i długości 120 mb. 

  

 


