Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702
e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl

Znak sprawy :PDZP-26/Z-7/21
Kielce, 24 luty 2020 roku

Dotyczy : Postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000,00zł obowiązującego w WOMP w Kielcach.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w związku z pytaniami oferentów
dotyczące postępowania na sprzedaż i dostawę środków do utrzymania czystości, udziela odpowiedzi
1. W poz. nr 1 czy można zaproponować produkt w pojemności 750 ml ?
Tak ,dopuszczamy 8 op. o pojemności 750 ml.
2. W poz. nr 9 czy można zaproponować papier toaletowy śr.19cm długość 110 m
w przeliczeniu na 140 m ?
Tak ,warunkowo dopuszcza się zamiast 240 rolek (20 op. po 12szt) papieru o długości
140 m, zaoferowanie 306 rolek papieru o długości 110 m, z zaznaczeniem, że jego cena
będzie porównywana na równi z 240 rolkami po 140m.
3. W poz.12 ścierka z mikrofazy może mieć rozmiar 50 x 60 cm ?
Warunkowo dopuszcza się zamiast 60 ściereczek o wym.50x70cm ,70szt ściereczek
50x60cm.
4. W załączniku nr 1 w poz.18 proszą Państwo o podanie ceny za sól do zmywarki op/4kg ,czy
dopuszczają państwo opakowanie soli 1,5 kg?
Warunkowo dopuszcza się zamiast jednego opakowania 4kg 3op po 1,5kg
z zaznaczeniem, że cena za 3op po 1,5 kg będzie rozpatrywana w porównaniu z cenami
za op. 4kg na równi.
5. W załączniku nr.1 w poz.19 proszą Państwo o podanie ceny za tabletki do zmywarki op.56 szt
czy dopuszczają Państwo opakowanie 60 szt?
Tak z zaznaczeniem ,że przy porównaniu ofert cena za op.60szt będzie rozpatrywana
na równi z cenami op.56 szt.
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6. W załączniku nr1 w poz.20 proszą Państwo o podanie ceny za płyn do czyszczenia zmywarek
Finish poj.250 ml czy dopuszczają Państwo środek Somat o tej samej pojemności ?
Tak.
7. W załączniku nr1 proszą Państwo o podanie ceny za ręczniki papierowe wielopanelowe białe
dwuwarstwowe (21x180) op.21 szt. do podajnika TORK czy dopuszczają Państwo ręczniki
pasujące do podajnika TORK dwuwarstwowe celulozowe (21x200) op.21 szt.
Tak.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej)
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