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Bełchatów, dn. 15/11/2017 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 4 i 5 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ II 

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

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

 

4. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy Zamawiający jest gotowy podpisać umowę najmu dozowników (urządzeń dozujących, stojaków,  wieszaków 

na czyściwo) -Tork Advantage Dispenser Program?” 
 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający w SIWZ wskazał, że „Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, do użytkowania 

urządzeń dozujących, na okres trwania Umowy. Koszty dostawy i montażu urządzeń dozujących ponosi 

Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego  

w zakresie użytkowania systemów dozujących. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii lub wymiany 

dozowników w czasie do 72 godz. od zgłoszenia usterki. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do 

użytkowania stojaków lub wieszaków na czyściwo na okres trwania Umowy”.  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawierania innych Umów.  

 

5. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy w pozycji wiersz nr 1 kolumna E Zamawiający ma na myśli o papier toaletowy nr katalogowy 120231? 

Czy w pozycji wiersz nr 4 kolumna E Zamawiający ma na myśli serwetkę system N4 nr katalogowy 10840? 

Czy w pozycji wiersz nr 7 kolumna G Zamawiający ma na myśli dozownik nr katalogowy 566000? 

Czy w pozycji wiersz nr 9 kolumna E Zamawiający dopuszcza ręcznik 120059? Ręcznik 290059 zmienił numer na 

120059.” 

 

Zamawiający potwierdza popełnienie omyłek pisarskich. 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. 

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opisu dozownika TORK do ręcznika papierowego, 

składanego zz oraz czyściwa jednorazowego kuchennego. 

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

Część B. 

 

 

W załączeniu: 

 

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

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

 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA  

ARKUSZA CENOWEGO SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE 


