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SCHR.26.2021-18.21                           Warszawa, dnia 15 grudnia 2021 roku                                  

         
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 

zł. (netto) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm), 

 

numer sprawy: 2021-18, nazwa zadania: Zakup artykułów chemicznych oraz artykułów do 

utrzymania  czystości w 2022 roku dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 
odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego 

informujemy: 

 

Pytanie 1 

1. dot. zadania 2 poz. nr 5, 6, 7 - Czy podana ilość dotyczy rolek/opakowań po 10 sztuk worków? 

2. dot. zadania 2 poz. nr 11 - Czy podana ilość dotyczy rolek? 

3. dot. zadania 2 poz. nr 12 - Czy podana ilość dotyczy kartonów zawierających po 6 rolek? 

4. dot. zadania 2 poz. nr 13 - Czy podana ilość dotyczy kartonów zawierających 4000 listków? 

5. dot. zadania 2 poz. nr 14 - Czy podana ilość dotyczy rolek, czy opakowań po 2 rolki, czy 

worków po 24 opakowania po 2 rolki? 

6. dot. zadania 2 poz. nr 15 - Czy podana ilość dotyczy sztuk rękawiczek, czy opakowań 

zawierających po 100 sztuk rękawiczek? 

 

Odpowiedź: 

1. dot. zadania 2 poz. nr 5, 6, 7 – Podana ilość dotyczy rolek po 10 worków. Zamawiający 

dopuszcza mniejsze zbiorcze opakowania worków tak, aby sumarycznie ich ilość była zgodna 

ze specyfikacją (np. 500 szt. worków pakowanych po 10  lub 1000 szt. worków pakowanych 

po 5) 

2. dot. zadania 2 poz. nr 11 – tak, podana ilość dotyczy rolek. 

3. dot. zadania 2 poz. nr 12 – tak, podana ilość dotyczy kartonów zawierających po 6 rolek. 

4. dot. zadania 2 poz. nr 13 – tak, podana ilość dotyczy kartonów zawierających 4000 listków. 

5. dot. zadania 2 poz. nr 14 – podana ilość dotyczy 6000 opakowań po 2 rolki w opakowaniu. 

6. dot. zadania 2 poz. nr 15 – podana ilość dotyczy opakowań po 100 sztuk. 

 

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie. 

 

 

 

_____________________________ 

          Dyrektor Henryk Strzelczyk 

 
 


