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Bochnia, dn. 17.01.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-1/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II). 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 
PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 1-8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby pojemniki były zaopatrzone        
w etykietę o treści zawartej w SWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 1-8: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne zaopatrzone            

w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

3. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 4-5: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady Okrągły pojemnik                  

z nakładką do poziomego zdejmowania igły ze strzykawki. Posiada możliwość szczelnego zamknięcia na stałe, za 
pomocą ruchomej części nakładki. Wąski otwór wrzutowy umożliwia szybkie oddzielenie igły od strzykawki jedną 

ręką. Wyposażony w „znacznik zamknięcia”, który po użyciu uniemożliwia ponowne otwarcie pojemnika. Posiada 

możliwość zamocowania do podłoża za pomocą krążka (dla lepszej stabilności). 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

4. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l o wysokości 

20cm, średnica 125mm, średnica otworu wrzutowego 45mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 1,5l o wysokości 
172mm, śr. górna/dolna 129/104? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

6. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 1,1l o wysokości 270mm, śr. 

górna/dolna 107/87? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

7. Treść pytania: Dot. Pakiet nr 5, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 20l z otworem o średnicy 

12cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

8. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 2 dopuści płyn do ręcznego 
mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów 

wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

9. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 4 dopuści mleczko o 
przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone doczyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, 

rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Konfekcjonowany w opakowanie 650 g, (500ml),                   
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 dopuści preparat do 

czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bemary, czajniki). Do usuwania kamienia 
kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na 

powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Konfekcjonowany w opakowanie 5L? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 dopuści odświeżacz powietrza 

konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

12. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 12 dopuści płyn do ręcznego 
mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów 

wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

13. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 13 dopuści koncentrat o 
wzmocnionym działaniu do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. . Skład: 

wodorotlenek sodu, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, (1-hydroksyetylideno)bisfosfonian czterosodowy, Metakrzemian 
sodu pięciowodny, Ksylenosulfonian sodu. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz 

odzieży roboczej. Konfekcjonowany w opakowanie 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

14. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 14 i 21 dopuści preparat do 
mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania 

smug. Pozostawiający przyjemny, morski zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Pozostawiający powłokę 

ochronną zabezpieczającą umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Gotowy do użycia. Opakowanie z 
pompką samospieniającą ułatwiającą aplikację preparatu. Zawierający w składzie: propan-2-ol. pH 8 - 9. Gęstość 

990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml(poz. 14- z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy opis dla pozycji nr 14 nie wymaga, natomiast nie dopuszcza w pozycji 
nr 21. 
 

15. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 22 dopuści środki do 
maszynowego mycia naczyń, konfekcjonowany w opakowanie 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 

wymaganych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

16. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 23 dopuści preparat do 
płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych przeciwdziałający powstawaniu osadów 

wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Konfekcjonowany w opakowanie 
5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

17. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 24 dopuści preparat o 

zawartości wodorotlenek sodu 75 - <100 %. Konfekcjonowany w opakowanie 600g z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

18. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr  3 w pozycji nr 25 dopuści preparat do 

codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg w kolorze zielonym (kolor nakrętki 
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zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, 

terakoty, marmuru).  Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający 
połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w skladzie składniki 

pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową 
posiadającą właściwości antypoślizgowe. Niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu 

środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 na 10 l zimnej wody 

przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: 
(metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylowane, Octan etylu, Octan izopentylu, masa 

poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. pH 7,5 – 8,5. Gęstość 1000 - 1010 
kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 1l? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

19. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 26 dopuści środek do 

codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, 
okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze niebieskim (kolor nakrętki 

zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. niebieski). Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-
metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylowane, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 

i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący 

powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane właściwości antystatyczne. 
Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 

l zimnej wody. Gęstość 1000 - 1010 kg/m³. pH preparatu 7,5 - 8,5.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

20. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 27  dopuści antybakteryjny żel 

do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. 

Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadajacy właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży 
owocowy zapach. Zawierajacy w składzie:2,2´(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas 

amidosiarkowy.  Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Konfekcjonowany w opakowanie 750ml typu kaczka z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

21. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 28  dopuści wydajny preparat, 

na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg 
twardych. Produkt tworzący na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie 

zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej 

porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający antypoślizgowo. Powłoka nie zmieniająca 
koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowujący wysoki 

połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, 
składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. Gęstość 1020 

- 1050 kg/m³, pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

22. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 29 dopuści wysokoalkaliczny 

środek o barwie czerwonej przeznaczony  do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego 
czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, 

wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5-

<10%, metakrzemian sodu pięciowodny 1-<2,5%, wodorotlenek potasu 1-2,5%, alkohol C9-11,etoksylowany 
(6EO) 1-2,5%, wersenian czterosodowy 1-2,5%, pirofosforan tetrapotasowy 1-2,5% .  Stosowany w czyszczeniu 

gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. pH 13,5+/-
0,5, gęstość 1,05-1,07 g/cm3. Konfekcjonowany w opakowanie 1L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

23. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 30 i 31 dopuści preparat 

niskopieniący, przeznaczony do maszynowego mycia podłóg we wszystkich typach automatów czyszczących. 
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Środek może być wykorzystywany także do mycia ręcznego. Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych 

powierzchni. Zalecany do mycia podłóg wrażliwych na alkalia. Dobrze emulguje brud. Posiada właściwości 
antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Zawiera woski nadające połysk oraz tworzące powłokę ochronną. Dozowanie 

od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. pH 7,5-8,5, gęstość 0,99-1,01 g/cm3. Skład(metylo-2-
metoksyetoksy)propanol 2,5-<10%, alkohol, C9-11, etoksylowany (6EO) 1-<2,5%, octan pentylu <1%, masa 

poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Konfekcjonowany odpowiednio w 

opakowanie 1L i 5L? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

24. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3  w pozycji nr 32 dopuści antybakteryjny 

środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura 
łazienkowa) o wiśniowym zapachu w kolorze czerwonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym 

produktu tj. czerwonym). Usuwający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do 

mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zawierający w swoim składzie: kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %, 
kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Nie zawierający kwasu 

solnego ani siarkowego. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie 
gruntowne: nierozcieńczonym środkiem. Gęstość 1070 - 1080 kg/m³. pH 0,5 - 1,5. Konfekcjonowany w 

opakowanie 1L? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

25. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 33 dopuści silnie działający, 
bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do 

gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania 
ręcznego i maszynowego.  Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: niejonowe 

środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu 

pięciowodny. Gęstość 1,035-1,055 g/cm3, pH 13-14. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

26. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 2 dopuści alkaliczny koncentrat 

do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach 
gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki 

żywności. Preparat niskopieniący, posiadający neutralny zapach. Nie zawierający chloru i fosforanów. Preparat 
może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek sodu2,5 - 

<10 %, metakrzemian sodu pięciowodny2,5 - <10 %, kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy1 - <2,5 %. Gęstość 

1130 - 1150 kg/m³, pH 12,5 - 13,5. Konfekcjonowany w opakowanie 10l z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań wymaganych przez  Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 3 i 5 dopuści łagodny preparat 
do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewniający idealną 

czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smugi zacieków. Zalecany 

do automatycznego dozowania. Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Przeciwdziałający 
powstawaniu osadów wapiennych. Preparat niepieniący, posiadający neutralny zapach. Zawierający w swoim 

składzie: monohydratu kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, kwas nitrylotrimetyloentrifosfonowy. 
Gęstość 1040 - 1060 kg/m³, pH 2,5 - 3,5. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 5l (poz.3) i  5l (poz.5 – z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

28. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 6 dopuści preparat do mycia 
szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. 

Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Zawierający w 
składzie: środki powierzchniowo czynne, surfaktanty, alkohol izopropylowy 2,5-<10%, kompozycja zapachowa, 

barwnik. pH 8,5+/- 0,5. Gęstość 0,99 - 1,01 g/cm3. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

29. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 7 dopuści gotowy do użycia 
preparat w formie panki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie 

alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze 

efekty po podgrzaniu powierzchni do temp. Ok. 50 st. C. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek potasu 10-
<25%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5-<10%, D-glukopyranose, decyl octyl glycosides 1-<2,5%. Gęstość 

1,095-1,105 g/cm3, pH 12,5-13,5. Konfekcjonowany  w opakowanie 5L ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

30. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 8 dopuści gotowy koncentrat 

aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzęń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady 

wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urzadzenia. Nie niszczy 
powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. nie stosować do powierzchni emaliowanej, aluminiowej, z metali 

ko0lorowych i tworzyw sztucznych. bezzapachowy, niskopieniący. Konfekcjonowany w opakowanie 1L? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

31. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 9 dopuści preparat do 
czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bemary, czajniki). Do usuwania kamienia 

kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na 
powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu 

na 1l wody. pH preparatu 0,5 ±0,5, gęstość 1,29 ±0,02g/cm3. Konfekcjonowany w opakowanie 1L? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

32. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 2L na odpady 
medyczne o średnicy górnej 14cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas 

pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego 
funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

33. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 2L na odpady 

medyczne o średnicy dolnej 12,7cm oraz o średnicy otworu wrzutowego zamykanego na klips 4,3cm, pozostałe 
wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych 

przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

34. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 1L na odpady 
medyczne o wysokości 16,5cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas 

pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego 
funkcjonalność 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

35. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 1L na odpady 

medyczne o średnicy górnej 14cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary zaproponowanego przez nas 
pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają niekorzystnie na jego 

funkcjonalność 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

36. Treść pytania: dot. pakiet 5, pozycja 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 20L na odpady 
medyczne z otworem wrzutowym o średnicy 12,5cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Wymiary 

zaproponowanego przez nas pojemnika nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie 
wpływają niekorzystnie na jego funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
               Dyrektor 

Jarosław Kycia 


