
 

 

 

ZAM.272.2.10.2019                Brzeg, dnia 12 lipca 2019 r. 

 

 

 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  

 

 

Zamawiający informuje, że otrzymał zapytania dotyczące treści zaproszenia do złożenia propozycji 

cenowej na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Brzegu, o treści zamieszczonej poniżej. 

 

Pytanie nr 1: 

Poz. 21 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy wycena ma dotyczyć płynu do 

szyb z rozpylaczem czy samego zapasu? 

Odpowiedź nr 1: 

Wycena dotyczy płynu do szyb z rozpylaczem. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Poz. 22 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza 

zamiennik produktu MORS? (zostanie wyceniony produkt równoważny). 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający już w treści załącznika nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej zawarł 

informację, że wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji postępowania są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard 

i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy 

do Wykonawcy. 

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o podanie w szczegółowym formularzu 

wyceny nazwy handlowej zaoferowanego produktu równoważnego. 

 

 

Pytanie nr 3: 

Poz. 24 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza ścierki 

pakowane pojedynczo? (zostanie przeliczona odpowiednia ilość). 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dopuszcza ścierki pakowane pojedynczo. 

 

 

Pytanie nr 4: 

Poz. 25 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza płyn do 

naczyń innej marki? 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający już w treści załącznika nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej zawarł 

informację, że wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji postępowania są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard 

i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy 

do Wykonawcy. 

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o podanie w szczegółowym formularzu 

wyceny nazwy handlowej zaoferowanego produktu równoważnego. 

 

 

Pytanie nr 5: 

Poz. 26 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza proszek 

do prania innej marki? 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający już w treści załącznika nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej zawarł 

informację, że wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji postępowania są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard 



i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy 

do Wykonawcy. 

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o podanie w szczegółowym formularzu 

wyceny nazwy handlowej zaoferowanego produktu równoważnego. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Poz. 32 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza żel 

udrażniacz o pojemności 500 ml? 

Odpowiedź nr 6: 

Tak. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Poz. 33 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – czy Zamawiający dopuszcza 

zamiennik innej firmy? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający już w treści załącznika nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej zawarł 

informację, że wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentacji postępowania są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard 

i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy 

do Wykonawcy. 

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego proszę o podanie w szczegółowym formularzu 

wyceny nazwy handlowej zaoferowanego produktu równoważnego. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Poz. 34 zał. nr 4 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej – Wykonawca ma dostępne końcówki 

z mikrofibry o kolorze fioletowym i niebieskim. Czy Zamawiający dopuszcza takie końcówki? 

Odpowiedź nr 8: 

Tak, Zamawiający dopuszcza końcówki w takich kolorach. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część 

zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wiążą Wykonawców.  

 

Ponadto, Zamawiający przypomina, że termin składania propozycji cenowych upływa                                              

w dniu 16 lipca 2019 r. o godzinie 12:00. 

 

 

 

STAROSTA 

 

Jacek Monkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania: 

- zamieszczono w dniu 12 lipca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, 

- przekazano Wykonawcom, którzy wnieśli zapytania. 


