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Bełchatów, dn. 06/11/2017 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - 1 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ I 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.”. 

 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„W nawiązaniu do przedstawionego przetargu, bardzo proszę o wyjaśnienie. Czy w pozycji z produktami 

Firmy Tork, chodzi o ręcznik systemowy Matic. Napisaliście Państwo zapotrzebowanie na dostarczenie 80 

szt. dozowników o symbolu 551100 tzn. z sensorem i automatycznym podawaniem ręcznika. W tej chwili 

stosujecie  Państwo dozowniki o symbolu 551000 z manualnym podawaniem ręcznika.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający wnosi zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Część B poz. 9  

Było: 

9. 

ręcznik 

papierowy  

w roli do 

systemu 

dozującego 

ręcznik 

papierowy  w roli 

do systemu 

dozującego 

biały, bezzapachowy, 

extra długi,  

1 warstwowy,   

długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm 

TORK - 

System H 1,  

artykuł nr 

290059 

Dozownik 

TORK - artykuł 

551100 (biały) 

- 80 szt. 

 

Jest: 

9. 

ręcznik 

papierowy  

w roli do 

systemu 

dozującego 

ręcznik 

papierowy w roli 

do systemu 

dozującego 

biały, bezzapachowy, 

extra długi,  

1 warstwowy,   

długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm 

TORK - 

System H 1,  

artykuł nr 

290059 

Dozownik  

TORK - artykuł 

551000 (biały) - 

80 szt. 

 

Zamawiający wnosi zmiany w Arkuszu Cenowym Część B poz. 9  

Było: 

9. 

ręcznik 

papierowy  

w roli do 

systemu 

dozujacego 

ręcznik 

papierowy w roli 

do systemu 

dozującego 

biały, bezzapachowy, 

extra długi,  

1 warstwowy,   

długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm 

TORK - 

System H 1,  

artykuł nr 

290059 

Dozownik 

TORK - artykuł 

551100 (biały) 

- 80 szt. 
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Jest: 

9. 

ręcznik 

papierowy  

w roli do 

systemu 

dozującego 

ręcznik papierowy  

w roli do systemu 

dozującego 

biały, bezzapachowy, 

extra długi,  

1 warstwowy,  

długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm 

TORK - 

System H 1,  

artykuł nr 

290059 

Dozownik 

TORK - 

artykuł 551000 

(biały) - 80 szt. 

 

 

W związku z powyższym modyfikuje się SIWZ w zakresie SOPZ oraz załącznika 1B do Formularza ofertowego 

Arkusz Cenowy Część B. 

W związku z powyższym modyfikuje się SIWZ: 

Modyfikacji ulega  Załącznik nr 2 do SIWZ – SOPZ oraz Załącznik nr 1B do Formularza ofertowego  – Arkusz 

cenowy Część B 

 

W załączeniu: 

 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – SOPZ  – po MODYFIKACJI I 

2. Załącznik nr 1B do Formularza ofertowego  – Arkusz cenowy Część B -  po MODYFIKACJI I 

 
 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA  

ARKUSZA CENOWEGO SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE 

 

 

 

 

 

 


