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Znak: ZOW.DA.332.10.9.2021 

 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie informuje, że w zamówieniu 

publicznym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów 

chemii gospodarczej w okresie od 14.06.2021 r. do 31.05.2022 r. dla Zespołu 

Ośrodków Wsparcia w Lublinie, wpłynęły zapytania, na które Zamawiający 

udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Pozycja 5 - prosimy o podanie dokładnie jakiego ręcznika Państwo 

wymagają czy to ma być ręcznik 2w;3w? Co Państwo macie na myśli pod 

pojęciem ręcznik Jumbo? Jakie parametry powinien posiadać wymagany ręcznik? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby oferowany w pozycji nr 5 ręcznik był min. 2 

warstwowy, średnica rolki nie mniejsza niż 18 cm, wysokość nie mniejsza niż 22 

cm. Produkt musi być fabrycznie zapakowany. 

 

Pytanie nr 2: 

Pozycja 8- Prosimy o podanie parametrów wymaganych w przypadku 

papieru toaletowego "Bunny Classic x8." 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga, aby oferowany w pozycji nr 8 papier toaletowy był 

min. 2 warstwowy, średnica rolki nie mniejsza niż 10 cm, wysokość nie mniejsza 

niż 11 cm, długości rolki nie mniej niż 15 m. 

 

Pytanie nr 3: 

Pozycja 24- Prosimy o podanie parametrów wymaganych w przypadku 

ręcznika białego ORO ( duża rolka). 

 

 

 



Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga, aby oferowany w pozycji nr 24 ręcznik biały był 

min. 2 warstwowy, średnica rolki nie mniejsza niż 13 cm, wysokość nie mniejsza 

niż 19 cm, długości rolki nie mniej niż 50 m. 

 

Pytanie nr 4: 

Pozycja 58- Prosimy o informację co ma zawierać komplet. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga, aby oferowany w pozycji nr 58 mop zawierał w 

komplecie: kij, wiadro, wyciskacz i końcówkę mop. 

 

Pytanie nr 5: 

Pozycja 61- Z uwagi na to iż produkt Mydełko Softella jest produktem 

typowo marketowym i produkowanym pod marką własną dla jednej z sieci, czy 

dopuszczą Państwo produkt równoważny ogólnodostępny na rynku? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie artykułu chemii gospodarczej 

wymienionego w załączniku nr 2 w pozycji 61 innym produktem równoważnym 

ogólnodostępny na rynku. Zamawiający wymaga aby produkt równoważny był 

kremowym mydłem w płynie z gliceryną oraz dodatkiem witamin A i E 

 

 

Zamawiający informuje że następuje zmiana terminu składania ofert 

z dnia 07.06.2021 r. do godz.  13:00, na 09.06.2021 r. do godz. 9:00. 

 

 

 

 

 

 

      Anna Walczak 

/Dyrektor/ 


