
 
          Warszawa dnia 17.11.2015 
 
 
          Wykonawcy  
         (uczestnicy postępowania)  
 
 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym 
numerem ZP- 5/CRS/2015  
 
 
Pytanie nr 1  
Pozycja nr 6 - środek do bieżącego i gruntownego mycia plaży basenowej nadający się do maszyn 
Sani Acial 
Czy zamawiający miał na myśli płyn Sani Acid ? 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający miał na myśli płyn SANI  ACID 
 
Pytanie nr 2  
Pozycja nr 21 - worki na odpady 35l -rolka 15 sztuk 
Czy zamawiający miał na myśli worki z folii HD czy LD? Czy można przeliczyć ilość worków 30 rolek 
po 15 sztuk na 9 rolek po 50 sztuk? 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia worki z folii LD. Można stosować przeliczenie ilości worków w rolkach 
 
 
Pytanie nr 3 
Pozycja nr 22 - worki na odpady 60l mocne -rolka 10 sztuk 
Czy zamawiający miał na myśli worki z folii HD czy LD? Czy można przeliczyć ilość worków 280 rolek 
po 10 sztuk na 56 rolek po 50 sztuk? 
 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia worki z folii LD. Można stosować przeliczenie ilości worków w rolkach 
 
Pytanie nr 4 
Pozycja nr 23 - worki na odpady 120l super mocne rolka 10 sztuk 
Czy można przeliczyć ilość worków 165 rolek po 10 sztuk na 66 rolek po 25 sztuk? 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Można stosować przeliczenie ilości worków w rolkach 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 5 
 
Pozycja nr 44 - mop do zamiatania tzw. Struś 100 cm   
Czy zamawiający miał na myśli komplet (uchwyt mopa tzw. stelaż + zapas do mopa), czy sam stelaż, 
czy może sam zapas do mopa? 
  
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia sam zapas do mopa 
 
Pytanie nr 6 
 
Pozycja nr 45 - mop do zamiatania tzw. Struś 80 cm  
Czy zamawiający miał na myśli komplet (uchwyt mopa tzw. stelaż + zapas do mopa), czy sam stelaż, 
czy może sam zapas do mopa? 
 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia sam zapas do mopa 
 
Pytanie nr 7 
Pozycja nr 46 - uchwyt mopa do kurzu Micro Plus 
Proszę o podanie szerokości uchwytu, czy zamawiający miał na myśli szerokość 40 cm czy 50 cm? 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia Uchwyt mopa do kurzu Micro Plus firmy, Vileda, który jest w jednym 
rozmiarze 
 
Pytanie nr 8 
Pozycja nr 47 - wkład do mopa do kurzu Micro Plus 
Proszę o podanie szerokości wkładu do mopa, czy zamawiający miał na myśli szerokość 40 cm czy 
50 cm? 
 
Na które udziela się odpowiedzi:  
Zamawiający zamawia Wkład do mopa do kurzu Micro Plus firmy, Vileda, który jest w jednym 
rozmiarze 
 
 


