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Warszawa, 23.10.2020 r. 
Dotyczy postępowania nr.: BE/260/2020  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania 

poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o przesłanie wzoru umowy, o której mowa w punkcie 2 ogłoszenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający na tym etapie zamówienia nie udostępnia wzorca umowy.  

 

Pytanie nr 2: 

Pozycja 4 cennika szczegółowego - tabletki do zmywarki – opakowanie obecnie 
proponowane przez producenta to 188 tabletek – czy akceptują Państwo opakowanie 188 
sztuk lub inny rodzaj tabletek pakowanych po 200 sztuk (Sun Professional All in 1)?  
Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający informuje, że akceptuje opakowanie 188 szt. tabletki SUN Professional Classic 
do zmywarki. W związku z udzieloną odpowiedzią,  Zamawiający modyfikuje cennik 
szczegółowy – załącznik nr 2a do treści ogłoszenia.  
 
Pytanie nr 3: 

Pozycja 3 cennika szczegółowego - serwetki – czy akceptują Państwo zaproponowanie w 
ramach tej pozycji dwóch sztuk opakowań po 125 sztuk?  
Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający nie akceptuje powyższego rozwiązania.  

 
Pytanie nr 4: 

Pozycja 9 cennika szczegółowego -  mydło – czy akceptują Państwo zaproponowanie mydła 
innej marki niż Attis?  
Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Zamawiający akceptuje inne mydło niż firmy Attis pod warunkiem zachowania parametrów 
wskazanych w przedmiocie zamówienia.  
 
Pytanie nr 5: 

Pozycja 11 cennika szczegółowego -  płyn Ludwik – producent zmienił opakowanie produktu 
na 450 ml – czy akceptują Państwo taką pojemność?  
Odpowiedź na pytanie nr 5:  
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Zamawiający akceptuje opakowanie płynu „Ludwik” o pojemności 450 ml. W związku z 
udzieloną odpowiedzią,  Zamawiający modyfikuje cennik szczegółowy – załącznik nr 2a do 
treści ogłoszenia. 
 
Pytanie nr 6: 

Pozycja 13 cennika szczegółowego – czy akceptują Państwo rozmiar ściereczki 32x32?  
Odpowiedź na pytanie nr 6:  

Zamawiający nie akceptuje rozmiaru ściereczki wskazanego przez wykonawcę.  
 
Pytanie nr 7: 

Pozycja 20 cennika szczegółowego - zmiotka – czy akceptują Państwo inny kolor produktu?  

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający akceptuje inny kolor zmiotki niż wskazany w pozycji 20 cennika szczegółowego.  

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że przedłuża termin 

składania ofert do dnia 27.10.2020 r. do godz. 12.00.  

 

 

 

  
                                                                       


