
 Nazwa 

zadania:

L.p.
Pytania do dokumentów postępowania 

zakupowego
Udzielona odpowiedź

1
Pozycja nr. 5 – Czy zamawiający dopuści papier o 

szerokości wstęgi 9,5cm
Zamawiajacy dopuszcza 

2
Pozycja nr. 10 – Czy zamawiający dopuści 

chusteczki o wymiarach 20 x 20,8cm
Zamawiajacy dopuszcza 

3
Pozycja nr. 15 – Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 90x140cm i grubości 0,03 pakowane po 

15 rolek w opakowaniu

Zamawiajacy dopuszcza 

4
Pozycja nr. 16 – Czy zamawiający dopuści worki o 

grubości 0,03, a’10 pakowane po 20 rolek w 

opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem

Zamawiajacy dopuszcza 

5

Pozycja nr. 17 – Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 90x110, grubości 0,03, a’10 pakowane 

po 20 rolek w opakowaniu z odpowiednim 

przeliczeniem

Zamawiajacy dopuszcza 

6
Pozycja nr. 18 -  Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 70x105cm i grubości 0,02 pakowane po 

15 rolek w opakowaniu

Zamawiajacy dopuszcza 

7
Pozycja nr. 19 -  Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 70x105cm i grubości 0,02 pakowane po 

15 rolek w opakowaniu

Zamawiajacy dopuszcza 

8
Pozycja nr. 20 -  Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 59x69cm pakowane po 14 rolek w 

opakowaniu

Zamawiajacy dopuszcza 

9
Pozycja nr. 21 -  Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 48x58cm i grubości 0,02 pakowane po 

20 rolek w opakowaniu

Zamawiajacy dopuszcza 

10
Pozycja nr. 22 - Czy zamawiający dopuści worki o 

wymiarach 48x58cm i grubości 0,006 pakowane po 

50 rolek w opakowaniu 

Zamawiajacy dopuszcza 

Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla hoteli i jednostek należących do Grupy Kapitałowej PHH

Udzielone odpowiedzi w dniu 2 grudnia listopada 2021 roku



Podana ilość dozowników dotyczy spółki PHH. Nie mnozymy przez ilość obiektów .

Zmianie ulega punkt II ust 15. zapytania ofertowego:

Było: 

15. Zamawiający wymaga że na okres trwania umowy dostawca wyposaży wszystkie 

obiekty w dozowniki w ilościach wskazanych poniżej wraz serwisem, montażem. 

Obecnie używane przez Zamawiającego dozowniki, zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie dozowników o jednakowych parametrach lub wyższych.

a) dozownik H2 aluminium Xpres, kod: 460004, ilość: 33 sztuki;

b) dozownik T2 aluminum  na papier toaletowy Jumbo, kod: 460006, ilość: 10 sztuk;

c) dozownik S4 aluminium  1L na mydło w pianie  - sensor, kod: 460009, ilość: 8 stuk;

d) dozownik na ręcznik Reflex w roli, kod: 473190, ilość: 4 sztuki;

e) H2 Xpres biały, kod: 552000, ilość: 4 sztuki;

f) H2 Xpres czarny, kod: 552008, ilość: 2 sztuki;

g) H3 do ręczników ZZ, kod: 553000, ilość: 3 sztuki;

h) T2 biały do papieru toaletowego, kod: 555000, ilość: 27 sztuk;

i) S4 dozownik do mydła w pianie biały, kod: 560000, ilość: 2 sztuki;

j) odświeżacz powietrza dozownik, kod: 562000, ilość: 5 sztuk;

k) dozownik na czyściwo W1, kod: 652008, ilość: 1 sztuka;

l) W1 na czyściwo turkus, kod: 652100, ilość: 4 sztuki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia ilości i asortymentu dla innych 

obiektów należących do Spółki.

Pierwsze uzupełnienie (zatowarowanie) w każdym przekazany nowym dozowniku, po 

stronie Dostawcy

Winno być:

15. Zamawiający wymaga że na okres trwania umowy dostawca wyposaży 

wszystkie obiekty w dozowniki w ilościach wskazanych poniżej wraz serwisem, 

montażem. Obecnie używane przez Zamawiającego dozowniki, zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie dozowników o jednakowych parametrach lub wyższych.

a) dozownik H2 aluminium Xpres, kod: 460004, ilość: 68 sztuk; 

b) dozownik T2 aluminum  na papier toaletowy Jumbo, kod: 460006, ilość: 41 sztuk;

c) dozownik S4 aluminium  1L na mydło w pianie  - sensor, kod: 460009, ilość: 70 

sztuk;

d) dozownik na ręcznik Reflex w roli, kod: 473190, ilość: 8 sztuk;

e) H2 Xpres biały, kod: 552000, ilość: 6 sztuk;

f) H2 Xpres czarny, kod: 552008, ilość: 2 sztuki;

g) H3 do ręczników ZZ, kod: 553000, ilość: 22 sztuki;

h) T2 biały do papieru toaletowego, kod: 555000, ilość: 27 sztuk;

i) S4 dozownik do mydła w pianie biały, kod: 560000, ilość: 14 sztuk;

j) odświeżacz powietrza dozownik, kod: 562000, ilość: 32 sztuki;

k) dozownik na czyściwo W1, kod: 652008, ilość: 1 sztuka;

l) W1 na czyściwo turkus, kod: 652100, ilość: 4 sztuki;

m) Elektroniczny dozownik Tork Matic 460001 do ręcznika w roli H1, stalowy, kod: 

460001, ilość 9 sztuk;

n) Dozownik H1, kod 551000, ilość 24 sztuki

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia ilości i asortymentu dla 

innych obiektów należących do Spółki.

Pierwsze uzupełnienie (zatowarowanie) w każdym przekazany nowym dozowniku, 

po stronie Dostawcy

12

Opis produktu pozycja nr 1 (ręcznik papierowy 

wykonany z celulozy lub celulozy i makulatury , 2W, 

dł, rolki 150mb, wys. 21cm, rolka wyposażona w 

adapter w celu użytkowania w dozowniku Tork H1, 

pakowany po 6 rolek) - prdukt jest w opisie ale nie 

ma do niego w punkcie 15 dozownika?

Zgodnie z odpowiedzią nr 11

13

Pytanie: dotyczy kosmetyków z wiersza 62 pozycja 

48 i wiersz 63 pozycja 49, czy Zamawiający 

dopuszcza inne pojemności niż 300 ml, np 380 ml  i 

czy wymagane są do kosmetyków uchwyty.

Zamawiajacy dopuszcza 

Czy podana ilość dozowników w punkcie 15 OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest ilością końcową? 

Czy tą ilość podaną w tym punkcie trzeba 

przemnożyć przez ilość obiektów?  Np.. Dozownik 

H2 aluminium Xpress, kod: 460004, ilość 33sztuki 

mnożymy przez 29 obiektów co nam daje 957 

dozowników.

11



14

Pytanie dotyczy wiersz 60 pozycja 46 oraz wiersz 

61 pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści zamiasta 

opakowania 3l 5l, u Naszego Dostawcy opakowania 

3l zostały zastąpione 5L tankami ?

Zamawiajacy dopuszcza 

15
Czy zamawiający dopuszcza zmianę cennika 1 w 

trakcie trwania umowy 24 m-ce. ?
Zamawiajacy niedopuszcza

16

Czy zamawiający byłby skłonny przesunąć termin 

składania oferty ze względy na negocjowanie 

Wykonawcy z Dostawcami w celu uzuskania stałości 

cen?

Zamawiający, wydłuża termin termin składania ofert.

Zmianie ulega punkt VIII ust 1. zapytania ofertowego:

Było: 

1. Składanie ofert nastąpi do dnia 3 grudnia 2021 r. do końca dnia za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: marcin.prokopiuk@phh.pl

Jest:

1. Składanie ofert nastąpi do dnia 9 grudnia 2021 r. do końca dnia za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: marcin.prokopiuk@phh.pl

17
Analizuje Państwa tabele i mam wątpliwości 

odnośnie ilości w pozycjach od 24 do 43.
Zamawiający Zmienia treść Załcznika nr 1 Obecnie obowiązujacym jest Załącznik nr 1.1

18
Moje wątpliwości budzi jeszcze pozycja 56.

Czy na pewno chodzi o 14195 boxów po 25 szt. czy 

1495 szt.?

Zamawiajacy potwierdza 14195 boxów

19

W załączniku nr 1 w poz. 1 i 2 są wskazane ręczniki 

systemowe typu H1 natomiast w zapytaniu 

ofertowym nie widnieją żadne dozowniki do 

ręcznika typu H1.

Poproszę o informację ile dozowników do systemu 

H1 obecnie jest używanych u Państwa bądź jaka 

liczba dozowników będzie potrzeba.

Zgodnie z odpowiedzią nr 11

20

W zapytaniu ofertowym mamy wpisane ilości 

dozowników (zdjęcie powyżej) chciałbym się 

upewnić czy podana liczba dozowników dotyczy 1 

obiektu czy całej sieci? 

Zgodnie z odpowiedzią nr 11

21

Ze względu na wciąż rosnącą inlację , dynamiczny 

wzrost cen węgla jak i gazu, oraz problemy z 

dostępnością makulatury na rynku jesteśmy w 

stanie zagwarantować stałość cen na okres 

maksymalnie 6 m-cy. Czy Zamawiający zaakceptuje 

taki okres gwarancji ceny, lub czy pojawią się 

stosowne zapisy umowne dające możliwość 

renegocjacji cen w trakcie trwania umowy- jeśli tak 

to jakie ?

Zamawiajacy niedopuszcza

22

Proszę o wskazanie  potrzebnej ilości dozowników 

do ręcznika systemowego ponieważ one nie są 

wyszczególnione w zapytaniu a sam ręcznik jest  w 

dość dużych ilościach. 

Zgodnie z odpowiedzią nr 11

Warszawa dn 2 grudnia 2021 roku


