
SYGNATURA  AKT:  BOSIR/ZP - 04.02.2017
ZAPYTANIE   OFERTOWE

1.N A B Y W C A:
Gmina Busko-Zdrój,  ul. Mickiewicza 10,  28-100 Busko-Zdrój,  NIP 655-187-96-46
O D B I O R C A:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój
Tel:. 413705150, Fax: 413705251, 
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju w nawiązaniu do zaprasza na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych oraz materiałów służących do utrzymania czystości 
w obiektach Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań:

Pytanie 1, do poz. 1:   Proszę o podanie czy mydło w płynie ma być jednoznacznie przeznaczone do całego
ciała i włosów?
Odpowiedź:   Mydło w płynie ma być jednoznacznie przeznaczone do całego ciała i włosów.
Pytanie 2, do poz. 3: Proszę o podanie czego dotyczy waga 0,5 kg i w jakich warunkach wilgotności powietrza
powinna być określona. Proszę o sprecyzowanie ilości ręczników w jednostce miary – 1 opakowaniu? 
Odpowiedź:  Waga  0,5  kg  to  waga  1  opakowania  w  którym  jest  5000  listków.  Ręczniki  są  używane
w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70 %.

Pytanie 3, do poz. 5: Proszę o określenie spectrum dezynfekcyjnego i tego czy płyn myjący ma mieć działanie
odkamieniające czy odtłuszczające?
Odpowiedź:  Mycie i dezynfekcja powierzchni w szatniach i pod prysznicami - płyn myjący ma mieć działanie
odtłuszczające.
Pytanie 4, do poz. 6: Proszę o podanie materiału z jakiego wykonane są szafki w szatniach oraz czy płyn
myjący  ma  mieć  działanie  odkamieniające  czy  odtłuszczające?  Czy  Zamawiający  żąda,  aby  płyn
był bez spłukiwania?
Odpowiedź:  Szafki  w  szatniach  są  metalowe  -  płyn  myjący,  bez  spłukiwania,  ma  mieć  działanie
odtłuszczające.

Pytanie 5, do poz. 7:  Proszę o podanie wymiaru padu? 
Odpowiedź:  Wymiary padu – 25x12x2 (cm).
Pytanie 6, do poz. 8, 9 , 10:  Proszę o podanie rodzaju foli i grubości w mikronach?
Odpowiedź:  Poz.  8 -  worki na śmieci 35 l  (z  folii  HDP).   Poz. 9 - worki na śmieci 60 l  (z  folii  HDP).
Poz. 10 – worki na gruz 120 l (z folii LDPE).

Pytanie 7, do poz. 11:  Proszę o podanie wymiaru ścierek? 
Odpowiedź:  Wymiary ścierek – 56x80 (cm).
Pytanie  8,  do  poz.  13:   Proszę  o  określenie  czy  płytki  ceramiczne  są  usytuowane  na  plaży  basenowej
i w związku z tym Zamawiający żąda by płyn, który ma być stosowany miał dopuszczenie do kontaktu z woda
basenową?   
Odpowiedź:  Płytki  ceramiczne są usytuowane pod prysznicami  i  na hali  basenowej.  Płyn,  który ma być
stosowany ma dopuszczenie do kontaktu z wodą basenową.

Pytanie  9,  do poz.  14:   Proszę  o określenie  czy Zamawiający żąda jednoznacznego określenia  zawartego
na etykiecie „płyn do mycia linii brzegowej”, jeżeli nie to proszę o określenie substancji czynnej zamawianego
płynu. Czy Zamawiający żąda by płyn miał dopuszczenie do kontaktu z woda basenową?   
Odpowiedź:  Zamawiający  żąda  jednoznacznego  określenia  zawartego  na  etykiecie  „płyn  do  mycia  linii
brzegowej”.  Płyn  z  substancją  czynna  usuwającą  różne  zanieczyszczenia  z  linii  brzegowej  basenu   –
dopuszczony  do kontaktu z woda basenową.
                                                                                                                                                            Z  up. Burmistrza
                                                                                                                                                                        mgr inż. Marian Ragan
                                                                                                                                                                Dyrektor  Buskiego Ośrodka Sportu
                                                                                                                                                                     i Rekreacji w Busku-Zdroju       
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