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SCHR.26.2021-20.21                           Warszawa, dnia 4 stycznia 2022 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: 2021-20, nazwa zadania: zakup artykułów do utrzymania czystości dla Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2022 roku w odpowiedzi na skierowane do 

zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy: 

 

Pytania: 

Proszę o uszczegółowienie wymagań w następujących pozycjach: 

 

poz. 2 - wiadro do mopa z wyciskaczem. Jaka ma być pojemność wiadra ?  

Dostępne są 10l, 12l, 14l 

 

poz.4 - szczotka do zamiatania. Czy szczotka ma być w całości plastikowa, czy korpus ma być 

drewniany a włos sztuczny lub naturalny. W przypadku szczotek drewnianych duże znaczenie 

ma szerokość szczotki np.  

30, 35, 40, 45,50 cm 

 

poz.8 - zmywaki do naczyń. Czy 300 szt. oznacza 300 pojedynczych zmywaków, czy 300 

opakowań ? Jaki ma być przynajmniej przybliżony wymiar zmywaków? Standardowo 

pakowane są one po 2,3,5 lub 10 szt. w opakowaniu.  

Czy mają być standardowe , czy profilowane ? 

 

poz. 12 - ręczniki papierowe w roli Merida automat. Jakie mają być te ręczniki? Czy pod 

pojęciem automat Zamawiający oczekuje dostawy ręczników do systemu Autocut ? Jaka ma być 

długość ręczników i surowiec ( makulatura, celuloza ) ? 

 

poz. 14 - ręczniki białe w rolce 2/24 . Czy ilość 6000 to ogólna ilość ręczników, ilość opakowań 

po 2 szt. czy ilość worków po 24 szt. ? 

 

poz. 15 - rękawiczki nitrylowe . W obecnej dobie koronawirusa ceny rękawiczek nitrylowych są 

często uzależnione od ich rozmiaru. Czy Zamawiający może przynajmniej w przybliżeniu 

określić ile z wymaganych 

1400 opakowań rękawic będzie posiadało rozmiar S , ile M , ile L a ile XL ? 
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Odpowiedzi: 

poz. 2 - wiadro do mopa z wyciskaczem. Jaka ma być pojemność wiadra ?  

Dostępne są 10l, 12l, 14l  

Odp. 10 l 

 

poz.4 - szczotka do zamiatania. Czy szczotka ma być w całości plastikowa, czy korpus ma 

być drewniany a włos sztuczny lub naturalny. W przypadku szczotek drewnianych duże 

znaczenie ma szerokość szczotki np.  

30, 35, 40, 45,50 cm 

Odp. Szczotka drewniana, włos sztuczny, szer. 35cm 

 

poz.8 - zmywaki do naczyń. Czy 300 szt. oznacza 300 pojedynczych zmywaków, czy 300 

opakowań ? Jaki ma być przynajmniej przybliżony wymiar zmywaków? Standardowo 

pakowane są one po 2,3,5 lub 10 szt. w opakowaniu.  

Czy mają być standardowe , czy profilowane ? 

 

Odp. Zmywak profilowany, pakowany po 2szt. wym. ok. 9x7cm, gr. 4-5cm. Ilość 300 

opakowań po 2szt. 

 

poz. 12 - ręczniki papierowe w roli Merida automat. Jakie mają być te ręczniki? Czy pod 

pojęciem automat Zamawiający oczekuje dostawy ręczników do systemu Autocut ? Jaka ma 

być długość ręczników i surowiec ( makulatura, celuloza ) ? 

odp. Ręczniki celulozowe Merida Optimum Automatic maxi RAB302 

 

poz. 14 - ręczniki białe w rolce 2/24 . Czy ilość 6000 to ogólna ilość ręczników, ilość 

opakowań po 2 szt. czy ilość worków po 24 szt. ? 

 

odp. 6000 opakowań po 2szt.  

 

poz. 15 - rękawiczki nitrylowe . W obecnej dobie koronawirusa ceny rękawiczek nitrylowych 

są często uzależnione od ich rozmiaru. Czy Zamawiający może przynajmniej w przybliżeniu 

określić ile z wymaganych 

1400 opakowań rękawic będzie posiadało rozmiar S , ile M , ile L a ile XL ? 

Odp. ok.140 op. S, 400 op. M, 860 op. L 

 

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie. 

 

 

                 Dyrektor  

      /-/ Henryk Strzelczyk 

 
 


