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Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych

 
 
Dotyczy:  odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej nr  251/A/13 – „Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw dla 

potrzeb Spółek Grupy TAURON: „Chemia gospodarcza”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na „Wyłonienie Wykonawców dla realizacji 

dostaw dla potrzeb Spółek Grupy TAURON:  „Chemia gospodarcza”  informujemy: 

 

W załączniku Wymagania ofertowe w pkt. III, ppkt 13 m) wymagacie państwo: karty 

charakterystyki wzory: poz. od 14-16, 22-29, 35-56, 103-104, 106-114, 123-125, świadectwa 

jakości, deklaracje zgodności wzory: poz. 1-13, 17-21, 30-34, 57-102, 105, 115-122, 126-133. 

Bardzo proszę o sprecyzowanie ww. zapisu – mianowicie co rozumiecie Państwo przez słowo 

„wzory”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 3 

Informujemy, że producent wkładów jednorazowych z pompką spieniającą do dozowników Merida 

zmienił ich gramaturą z 800 gram na 700 gram. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gramatury na 700 gram ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 21 

Mop ultramax „Villeda” – czy w tej pozycji należy wycenić zapas, czy mop z kijem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga  mop z kijem. 

 

Poz. 41 

Ściągacz do szyb szerokość 35 cm – prosimy o zmianę zapisu na : Ściągacz do szyb o szer. 

około 32 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 52-56 – worki na śmieci 

Worki wycenia się w j.m. za opakowanie. Czy jednostką miary ma być opakowanie zawierające: 
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120l po 10 szt. 

160l po 10 szt. 

240l po 10 szt. 

  35l po 50 szt. 

  60l po 50 szt. 

Odpowiedź: 

W poz. 52-56 jednostką miary ma być opakowanie zawierające: 

120l po 10 szt. 

160l po 10 szt. 

240l po 10 szt. 

  35l po 50 szt. 

  60l po 50 szt. 

 

Poz. 57 

Proszę o sprecyzowanie działania opisanej pasty-czy oczekują Państwo oferty na pastę żelową 

do rąk czy pastę do mycia powierzchni – glazury, sanitariatów, paneli itd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje pasty żelowej do rąk. 

 

Poz. 62 

Mleczko czyszczące CIF (750) – mleczko w tej gramaturze występuje na rynku polskim 

sporadycznie – natomiast w gramaturze 700 ml występuje w ciągłej sprzedaży. Prosimy               

o zmianę gramatury na 700 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 73 

Zamawiający wpisał zapas do poz. 17 (w poz. 17 znajduje się miotła o szerokości 40 cm do 

zamiatania z kijem drewnianym) – prosimy o skorygowanie zapisu na zapas: do poz. 74 

Odpowiedź: 

Pomyłkowo wpisano zapas „do poz. 17”  zamiast  zapas „do poz. 74”. 

 

Poz. 88 

Sidolux PCV Linoleum o poj. 0,7l. 

Czy ma to być płyn do czyszczenia, który występuje w pojemności 750 ml, 

Czy płyn do nabłyszczania, który występuje w pojemnościach 500 ml i 1000 ml. 

Prosimy o sprecyzowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

 

Poz. 89 

Płyn do mycia paneli podłogowych „Sidolux” 500 ml. 
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Informujemy, że płyn Sidolux nie występuje w tej gramaturze. Dostępny jest jedynie                      

w opakowaniu o gramaturze 750 ml. 

Bardzo prosimy o zmianę opisu pozycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 101  

Somat tabletki występują na dzień dzisiejszy w opakowaniu 76 szt. 

Tabletki w opakowaniu po 100 szt. na tą chwilę są niedostępne. 

Proszę o skorygowanie jednostki miary opakowania oraz jeżeli to konieczne skorygowanie ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga 100 szt. 

 

Poz. 106  

Filtr do ekspresu „Jura-Claris” op. po 5 szt. – prosimy o sprecyzowanie czy mają to być filtry Blue 

czy White 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie zamawiał filtry Blue i White. 

 

Poz. 109 

Informujemy, że folia aluminiowa marki EMIL nie występuje w długości 30 m. 

Czy Zamawiający dopuszcza folię o długości 20 m, która występuje zgodnie z podanymi przez 

Państwa markami EMIL i JAN NIEZBĘDNY? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych. 

 

Poz. 128 

Tabletki do usuwania kamienia CLEARING- nie ma takiego produktu, bardzo prosimy                   

o doprecyzowanie nazwy pozycji albo jej usunięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga tabletki do usuwania kamienia do zmywarek  z Natural 

Cleaning  Technology. 

 

Poz. 130 

Piana aktywna do mycia samochodów koncentrat. Bardzo prosimy o doprecyzowanie pojemności 

i nazwy pozycji (produktu) albo usunięcie tej pozycji z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga piany aktywnej do mycia samochodów koncentrat o poj. 2 l. 

 

Poz. 131 

Płyn czyszcząco-myjący „Karcher RM-81”. Czy zamawiający dopuszcza wycenę płynu                 

o pojemności 5l. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza wycenę płynu o pojemności  2,5 l. 

 

Poz. 132 

Odkamieniacz do czajników płyn „KAMIX”. Czy zamawiający dopuszcza wycenę płynu                  

o pojemności 500 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę płynu o pojemności 250 ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


