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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna 

dostawa artykułów higienicznych i czystości dla Urzędu Miasta Milanówka w 2018 r. 

 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Warunków 

Realizacji Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania, w zakresie 

wskazanym poniżej. 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o zmianę zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 4 „Realizacja dostawy 

powinna nastąpić nie później niż 2 dnia po dniu przesłania zamówienia przez Odbiorcę”  Na 

„Realizacja dostawy powinna nastąpić nie później niż 3 dnia po dniu przesłania zamówienia przez 

Odbiorcę”, gdyż  taka data widnieje we wzorze umowy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia. W konsekwencji, ust. 4 

zdanie 3 otrzymuje brzmienie: 

„Realizacja dostawy powinna nastąpić nie później niż 3 dnia po dniu przesłania zamówienia przez 

Odbiorcę”. 

 

Pytanie nr 2 

dot. poz. nr 4 - Czy Zamawiającemu chodzi o pastę (emulsję) do nabłyszczania podłogi, czy chodzi 

o płyn do mycia podłogi z tworzyw sztucznych w tym PCV? Bez względu na to, czy to będzie pasta, 

czy płyn to preparaty Sidolux i Pronto mają pojemność 750ml a nie 1l, w związku z tym proszę 

o zmianę zapisu w tej pozycji w kolumnie wartość. 

 

Odpowiedź 

Zamawiającemu chodzi o płyn do mycia podłogi (koncentrat), w tym do tworzyw sztucznych PCV. 

Zamawiający zmienia zapis w pozycji nr 4 w kolumnie wartość na „min 750 ml”, jak również 

wskazuje na możliwość zastosowania równoważnego preparatu. 

 

Pytanie nr 3 

dot. poz. nr 5 - Czy Zamawiającemu chodzi o pastę (emulsję) do nabłyszczania podłogi, czy chodzi 

o płyn do mycia podłogi z tworzyw sztucznych w tym PCV? 

 

Odpowiedź 

Zamawiającemu chodzi o płyn do mycia podłogi (koncentrat), w tym do tworzyw sztucznych PCV. 

 

Pytanie nr 4 

dot. poz. nr 6 - Czy Zamawiającemu chodzi o pastę (emulsję) do nabłyszczania podłogi, czy chodzi 

o płyn do mycia podłogi wyłożonej panelami lub parkietem drewnianym? Bez względu na to, czy to 
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będzie pasta, czy płyn to preparaty Sidolux i Pronto mają pojemność 750ml a nie 1l, w związku z tym 

proszę o zmianę zapisu w kolumnie wartość. 

 

Odpowiedź 

Zamawiającemu chodzi o płyn do mycia podłogi (koncentrat) wyłożonej panelami lub deską 

drewnianą. Zamawiający pozostawia zapis dotyczący pojemności środka czyszczącego bez zmian 

z uwagi na dostępność asortymentu we wskazanej pojemności, jak również możliwość zastosowania 

środka równoważnego spełniającego podane kryteria. 

 

Pytanie nr 5 

dot. poz. nr 7 - Czy Zamawiającemu chodzi o pastę (emulsję) do nabłyszczania podłogi, czy chodzi 

o płyn do mycia podłogi wyłożonej panelami lub parkietem drewnianym? 

 

Odpowiedź 

Zamawiającemu chodzi o płyn do mycia podłogi (koncentrat) wyłożonej panelami lub deską 

drewnianą. 

 

Pytanie nr 6 

dot. poz. nr 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości mydła w płynie Attis 

o pojemności 5l? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wskazany asortyment. 

 

Pytanie nr 7 

dot. poz. nr 30 - Odświeżacz powietrza w aerozolu Brise posiada pojemność 300ml a nie 400ml, 

w związku z tym proszę o zmianę zapisu w tej pozycji w kolumnie nazwa. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wycenę odświeżacza powietrza Brise o pojemności min. 300 ml, jak również 

wskazuje na możliwość zastosowania równoważnego odświeżacza o wskazanych parametrach. 

 

Pytanie nr 8 

dot. poz. nr 34 - Czy Zamawiający dopuści kostkę do wc z zawieszką o gramaturze 40g, ponieważ 

większość dostępnych na rynku kostek do wc ma właśnie gramaturę 40g a nie 50g? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 

dot. poz. nr 39 - Czy Zamawiający chodzi o aerozol czy płyn z rozpylaczem do czyszczenia mebli? 

Żaden środek Sidolux czy Pronto przeznaczony do czyszczenia mebli nie ma pojemności 1l (Sidolux 

ma pojemność: aerozol 350ml, płyn z rozpylaczem 400ml, a Pronto ma pojemność: aerozol 300ml, 

płyn z rozpylaczem 500ml), w związku z tym proszę o decyzję, o który preparat chodzi i zmianę 

zapisu w tej pozycji w kolumnie wartość. 

 

Odpowiedź 

Zamawiającemu chodzi o płyn z rozpylaczem do czyszczenia mebli. Zamawiający zmieni zapis 

w kolumnie wartość w pozycji nr 39 na „min. 400 ml”. 

 

Pytanie nr 10 

9. dot. poz. nr 40 - Proszę o wyjaśnienie co konkretnie Zamawiający ma na myśli, ponieważ tak jak 

wspomnieliśmy w poprzedniej pozycji żaden środek Sidolux czy Pronto nie posiada pojemności 5l? 

Proszę najlepiej o wskazanie dokładnej nazwy preparatu, o który Zamawiającemu chodzi. 

 



 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisu. Zamawiający wskazał podane środki jedynie jako przykładowe 

z możliwością zastosowania równorzędnych, dostępnych zgodnie ze wskazanymi parametrami. 

 

Pytanie nr 11 

dot. poz. nr 42 - Co Zamawiający ma na myśli pisząc rękawiczki jednorazowe gumowe, czy chodzi 

o rękawice jednorazowe lateksowe pakowane po 100 sztuk, czy chodzi o rękawice gumowe 

gospodarcze pakowane parami? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający miał na myśli jednorazowe lateksowe rękawiczki pakowane po 100 szt. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Warunków Realizacji zamówienia 

w rozdziale V ust. 6 pkt 2) poprzez wskazanie nr tel. (22) 758 30 61 wew. 109.  

 

 

 

 

      Z poważaniem 

                                                                                Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 

                                                                                                              /-/ 

                                                                                                 Ewelina Piekarczyk                      


