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Znak: AE/ZP-27-19/18                        Tarnów, 2018-03-05 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków  

do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego, stężonego 

preparatu o kwaśnym pH (ok. 1,3) do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany 

produkt zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową 

ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, nie pieni się. Opisany preparat zawiera 

stabilizatory twardości, kwasy organiczne, substancje chroniące przed korozją. Wyrób medyczny, 

opakowanie 5 kg? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2. Prosimy o informacje czy do przeliczania zamawianych ilości przyjąć 

5 kg=5l, czy wyliczyć ilość z gęstości? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy na dowód kompatybilności oferowanych preparatów z myjnią STEELCO, 

Zamawiający oczekuje rekomendacji firmy Steelco do stosowania w myjnio-dezynfektorach. 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  w Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2  opisanego w pytaniu 

środka, ponieważ zgodnie z Formularzem Cenowym w poz. 1 wymaga środka do mycia, natomiast w 

poz. 2 środka zmiękczającego wodę. 

Ad 2 Zgodnie wymogiem określonym w Formularzu Cenowym Zamawiający w Pakietach Nr 1 – 4 

wymaga  zaoferowania 5 litrowych opakowań (a nie wyliczania gęstości), dopuszcza natomiast 

przelicznik 5 kg=5 l, pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad 3 Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 3 rekomendacji firmy Steelco, na dowód kompatybilności 

oferowanych preparatów z myjnią STEELCO. Zamawiający wymaga wyłącznie dokumentów 

określonych w SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 


