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L.dz. PP/ 795 /2022                   Bogatynia, 26.05.2022 

 

Odpowiedź na pytanie 1-3 

Dotyczy:  postępowania zakupowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
43/MS/PP/2022 Sukcesywne dostawy pomocniczych artykułów czystości, higieny oraz materiałów 
eksploatacyjnych wykorzystywanych w ramach świadczonych usług serwisowych. 

Zamawiający – MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, informuje, iż w postępowaniu wpłynęło od 

Wykonawcy zapytanie, na które udziela poniższej odpowiedzi: 

Pytanie 1:  Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: 
joanna.spalik@mega-serwis.com.pl  

Pytanie 2: Czy Zamawiający w poz. 28. Ścierka  MACARENA / 3 szt. w op. wykonana z tworzywa 
sztucznego, idealna do czyszczenia wszelkiego rodzaju zabrudzeń, rozmiar 370x500mm  dopuści inną 
ścierkę, będącą produktem równoważnym, tego samego producenta (York) konfekcjonowaną w op. 5 
lub 10 szt. z przeliczeniem ilości opakowań (540 lub 270 op.), kody EAN proponowanego produktu: 
5903355000860 
5903355000853 
                        
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 28 proponowanego przez Wykonawcę produktu, ze 
względu na opis produktu niezgodny z wymaganiami Zamawiającego (Zamawiający wymagał ścierki o 
wymiarach 370x500mm, zaproponowany produkt ma wymiary 350x350mm) 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający w poz. 45. Proszek do prania op. 6 kg  FRESH Uniwersalny proszek do prania 
ręcznego oraz do pralek tkanin bawełnianych, lnianych oraz włókien mieszanych  szt. 180 
dopuści  proszek FRESH 3 kg z przeliczeniem ilości na 360 szt. Proszek FRESH o gramaturze 6 kg nie jest 
obecnie dostępny u Dystrybutora. 
 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z poz. 45 Załącznika 2.1. do Formularza Ofertowego tj. proszek FRESH 
o gramaturze 6 kg i zwiększa ilość w poz. 44 tj. proszek FRESH o gramaturze 3 kg 
 
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje: 

1. Załącznik 2.1. do Formularza Ofertowego  – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zmianie 
ulega: 
-  zapis w poz. 44 w kolumnie 5- zmieniono ilość szacunkową  
-  zapis poz. 45 – pozycja zostaje usunięta  

 
Zmiany oznaczono kolorem czerwonym w załączonej treści dokumentów 
 

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach na pytania są dla Wykonawców wiążące.  

Powyższe modyfikacje stanowią integralna treść dokumentów postępowania i są wiążące dla 

Wykonawców. Dokumenty należy odczytywać wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 Z poważaniem 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Spalik 
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