Wrocław, dnia W maja 2022 r.
Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców W arszawy 1
50-153 W rocław
AL-ZP.272-6/22/ZP/TP1
wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa artykułów
higienicznych i urządzeń dozujących na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego
we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że od uczestnika
postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji W arunków Zamówienia (SWZ):
Pytanie nr 1:
Czy Zam awiający dopuści w pozycji 1 opisu przedm iotu zamówienia ręcznik z adaptorem, średnica
19 cm, 2-w arstw ow y, biały,- kompatybilny z posiadanym i przez Zamawiającego podajnikami?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający, mając na uwadze treść Załącznika nr 4 do SWZ zgodnie z którą:

Opis przedmiotu zam ówienia ,

(...) Zam awiający ma w siedzibie zamontowane następujące pojemniki:
• M echaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach (podajnik mieści rolkę o średnicy
do 19,5 cm, wysokość podajnika 34 cm, szerokość 31 cm, głębokość 20 cm) - zam ykany
na kluczyk (...);
dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców produktu o wskazanych powyżej parametrach.
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść pozycji 1 Załącznika n r 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia - Wykazu produktów, na:

Lp.

Nazwa

Jednostka
miary

1

ręcznik z adaptorem do
podajników, średnica:
min. 14,5 cm (nie więcej niż
19 cm), min. 1-warstwowy,
biały

karton

Ilość sztuk
w kartonie/
opakowaniu

Ilość
kartonów/
opakowań/
sztuk

min. 11 szt.

500

Proponowany
produkt

Pytanie nr 2:
Czy Zam awiający dopuści w pozycji 13 opisu przedmiotu zamówienia ręcznik papierowy
- 2 warstwowy o wymiarze 23x21 cm i ilości 3000 szt. ? Pozostałe param etry zgodne z opz.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający
parametrach.

dopuszcza

zaoferowanie

przez

wykonawców

produktu

o wskazanych

powyżej

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść pozycji 13 Załącznika n r 1 do Opisu przedmiotu
zamówienia - Wykazu produktów, na:

Lp.

Nazwa

Jednostka
miary

13

ręczniki papierowe slim białe,
2-warstwowe, celuloza,
gofrowane, miękkie, chłonne,
składane w "V", wymiary
ręcznika rozłożonego: min.
18 cm x min. 21,5 cm,
złożonego: min. 9 cm x min.
21,5 cm

karton

Ilość sztuk
w kartonie/
opakowaniu

Ilość
kartonów/
opakowań/
sztuk

min. 3 000
szt.

16

Proponowany
produkt

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia
o zamówieniu i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie
oraz zaktualizowany Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - W ykaz produktów, zostały
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl.

ZAS

(podpis Przewodniczącego

