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Wszyscy Oferenci  
 

1. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 6 
Proszę o określenie gramatury ściereczki. Zamawiający wymaga ścierki o „najwyższych” parametrach 
– na rynku występują ścierki w gramaturze od 220 g/m² do 360 g/m². 
Wymagane parametry nie mniej niż 360g/m². 

2. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 7 
Czy zamawiający dopuści ścierki do mycia o wymiarze 32 x 38 cm? 
TAK 

3. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 12 
Proszę o określenie pojemności odświeżacza. 
ODŚWIEŻACZ powietrza SPRAY, pojemnik  o pojemności 300 ml. 

4. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 14 
Proszę o określenie minimalnej pojemności środka do udrażniania rur. 
Środek udrażniający nie mniejszy niż 0,5 l lub 1kg (granulki). 

5. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 20 
Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach  750 ml w przeliczeniu ilości opakowań? 
TAK 

6. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 21 
Proszę o określenie minimalnej wagi opakowania. 
Opakowanie nie mniejsze niż 150 gram. 

7. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 22 
Czy zamawiający dopuści płyn do płukania w opakowaniu 5l ? 
 TAK, po przeliczeniu ilości. 

8. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 23 
Czy zamawiający dopuści płyn z lanoliną w opakowaniu 4l ? 
TAK, po przeliczeniu ilości. 

9. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 24 
Czy zamawiający dopuści płyn do prania w opakowaniu 5l ? 
TAK, po przeliczeniu ilości. 

10. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 30 
Czy zamawiający dopuści produkt równoważny do soli Aqua Tabletes ? 
TAK. 

11. Dotyczy: załącznik nr 3 – zadanie 1, pozycja 33 
Proszę o określenie minimalnej pojemności środka do kurzu typu PRONTO. 
WYMAGANA pojemność 250 ml. 

 


