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         Zamość 2016-03-07 
  
      Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy 
 
 
  

Dot:  Zapytanie ofertowe na  dostawę  środków czystości. 

 
 Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z 
odpowiedziami: 
 
Zadanie nr 1 
Pytanie nr 1 
1) Informujemy, że produkt Sansed w nowej formule nie posiada już właściwości dezynfekcyjnych 
stąd też nie posiada wpisu do rejestru produktów biobójczych (źródło: www.libella.pl ). Co 
więcejSansed płyn występuje teraz w opakowaniu 525g oraz 550g, zaś Sansed żel w poj. 750g. Czy w 
związku z tym Zamawiający nadal wymaga produktu Sansed? Jeśli tak to w której pojemności? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia opis w poz. 4 na “Sansed żel w poj. 750g”  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 środek do ochrony i nabłyszczania podłóg Gloss Protect (dawniej 
Sidolux Professional)  w opakowaniu 1l tego samego producenta co Sidolux,przy zachowaniu 
pozostałych parametrów? Informujemy że produkty do nabłyszczania w marce Sidolux występują 
obecnie na rynku w opakowaniach 500ml, 750ml i 5l (źródło: www.sidolux.pl).  Jeśli Zamawiający nie 
dopuszcza produktu Gloss Protect w op. 1l prosimy o informację jaką pojemność Sidolux Zamawiający 
wymaga i czy należy przeliczyć ilość. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia  opis w poz. 5 na “ środek do ochrony i nabłyszczania 
podłóg Gloss Protect” 
 
Pytanie nr 3 
Informujemy, że znajdujący się w poz. 6 środek Alustal został wycofany i obecnie produktem 
zamiennym tego producenta jest środek o nazwie Steel Cleaner ( źródło: www.lakmapro.pl ) .  Czy 
Zamawiający dopuszcza taką zmianę i dokona zmiany nazwy produktu w formularzu cenowym? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza tak ą zmian ę i dokona zmiany nazwy produktu w 
formularzu cenowym w poz. 6 na środek o nazwie Steel Cleaner. 
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