
Dotyczy: Dostawa środków czystości na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie – zapytanie ofertowe z 

dnia 26.03.2015 r. 

 

Zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do BN z dnia 2 kwietnia br. oraz 

odpowiedzi na zapytanie: 

 

1.Dot. poz. 19 Papier toaletowy 2 warstwowy gofrowany, chłonny, miękki, biały, makulaturowy. Średnica rolki 

180 - 190 mm, długość rolki od 130 - 150 m.- ilość 25000 rolek czy jest to odpowiednio opisane?  

Ad. 1. 

Zamawiający potwierdza ilość papieru z poz. 19 opisanego w zapytaniu ofertowym na dostawę środków 

czystości do Biblioteki Narodowej w ilości 25 000 rolek. 

2.Dot. poz. 2 Mleczko Cif nie występuje w opakowaniu o poj. 750 ml. Obecnie na rynku polskim dostępne jest 

opakowanie 700 ml. Czy ilość pozostawić bez przeliczenia tj. 100 szt. w opak. 700 ml? 

Ad. 2. 

Zamawiający stwierdza, że na rynku występuję mleczko CIF w opakowaniu o poj. 750 ml w związku z czym nie 
dopuszcza opakowania o poj. 700ml, gdyż łączna ilość wymaganego środka wynosi 75 l. W przypadku 
dopuszczenia poj. 700ml nie będzie możliwości dostarczenia równej ilości opakowań wymaganego środka. 

3.Dot. poz. 4 Żel Kret obecnie na rynku polskim dostępne jest opakowanie o pojemności 500 ml, czy należy 

przeliczyć ogólna ilość, tj. 200 szt. w opakowaniu 500ml? 

 Ad. 3. 

Zamawiający stwierdza, że na rynku występuję produkt Żel kret z poz. 4 w opakowaniu 1 litr, w związku z czym 

Zamawiający nie dopuszcza opakowania o poj. 500ml. 

4.Dot. poz. 9 Płyn PUR obecnie na rynku występuje w opakowaniu 900ml. Czy pozostawić ogólną ilość bez 

zmian czy przeliczyć na 111 szt. opak. 900ml? 

Ad. 4. 

Zamawiający stwierdza, że na rynku występuję produkt Płyn PUR z poz. 9 w opakowaniu 1 litr, w związku z czym 

Zamawiający  nie dopuszcza opakowania o poj. 900ml, gdyż łączna ilość wymaganego środka wynosi 100 l. W 

przypadku dopuszczenia poj. 900ml nie będzie możliwości dostarczenia równej ilości opakowań wymaganego 

środka. 

6.Dot. poz. 21 Jaki kolor ręcznika należy zaproponować? 

 Ad. 6. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z poz. 21 zarówno w kolorze białym jak i kolorze zielonym. 

 

 

 

 

 

Zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do BN z dnia 2 kwietnia br. oraz 

odpowiedzi na zapytanie: 

 

1.Dot. poz. 5 - Preparat myjący do wszystkich powierzchni i przedmiotów w sanitariatach….Barlon S2 – Nie 

występuje płyn Barlon S2, występuje S5 lub S8 

Ad. 1. 

Zamawiający po zapytaniu producenta stwierdza, że na rynku występuję produkt Płyn Barlon S2 z poz. 5. 

2.Dot. poz. 7 - Płyn samonabłyszczający – Florex Błysk – Proszę o sprecyzowanie, który produkt maja Państwo 

na myśli: Błysk Plus, Błysk PU, Błysko Professional?  



Ad. 1. 

Zamawiający precyzuje, że w zapytaniu ofertowym w poz. 7 miał na myśli Płyn Florex Błysk Plus. 

3.Dot. poz. 9 - Płyn do mycia naczyń PUR  - Płyn do mycia naczyń PUR  o pojemności 900ml, nie występuje 1 l.  

Ad. 3. 

Zamawiający stwierdza, że na rynku występuję produkt Płyn PUR z poz. 9 w opakowaniu 1 litr, w związku z czym 

nie dopuszcza opakowania o poj. 900ml, gdyż łączna ilość wymaganego środka wynosi 100 l. W przypadku 

dopuszczenia poj. 900ml nie będzie możliwości dostarczenia równej ilości opakowań wymaganego środka. 

4.Dot. poz. 10 -  Środek pielęgnujący meble – Pronto – czy Zamawiający dopuści pojemność 300 ml?   

Ad. 4. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Pronto z poz. 10 w opakowaniu innym niż 400ml, w związku z 

czym w arkuszu cenowym w kolumnie nr 4 „pojemność”  należy wpisać 300 ml, natomiast w kolumnie 6 „ilość 

jednostek miary” przeliczyć ilość ogólną tj., 240 sztuk. 

5.Dot. poz. 13 -  Odplamiacz do dywanów – Vanish Spray – czy Zamawiający dopuści opakowanie bez 

spryskiwacza?   

Ad. 5. 

Zamawiający nie dopuszcza produktu Vanish Spray z poz. 13 bez spryskiwacza. 

6.Dot. poz. 14 - Płyn myjący do szyb – Windex – czy Zamawiający dopuści inny płyn np. Dolphin Crystal? 

Ad. 6. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o innej nazwie niż płyn do szyb WINDEX ale o równorzędnych 

parametrach, czyli składniki: 5 ˂ 15% alcohol, ˂ 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki 

rozpuszczalne w wodzie, środek konserwujący, kompozycja zapachowa, barwnik, czyli Crystal, producent 

DOLPHIN. 

7.Dot. poz. 19 – Papier toaletowy 2-warstwowy – Czy ma być wykonany z makulatury czy z celulozy? 

Ad. 7. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Papier toaletowy 2 warstwowy, gofrowany, chłonny, miękki, biały, 

makulaturowy. Średnica rolki 180 - 190 mm, długość rolki od 130 - 150 m. 

8.Dot. poz. 20 – Papier toaletowy bardzo miękki – Czy ma być wykonany z makulatury czy z celulozy? 

Ad. 8. 

Papier toaletowy bardzo miękki, 2 warstwowy, delikatny, wytłaczany wzorek, gofrowany, perforowany od 170 

– 200 szt. listków w rolce, biały - wykonany z celulozy. 

9.Dot. poz. 21 – Ręczniki papierowe w rolce – Czy mają być wykonane z makulatury czy z celulozy? 

Ad. 9. 

Ręczniki papierowe w rolce, długość rolki od 130 – 160 m, szerokość od 17,5 – 22 cm, max. wysokość 25 cm – 

wykonane z celulozy 

10.Dot. poz. 23 – Ręczniki papierowe kuchenne – Czy Zamawiający dopuści długość 10,5 mb? 

Ad. 10. 

Zamawiający nie dopuszcza produktu Ręczniki papierowe kuchenne z poz. 23 o długości 10,5 mb. Długość 

ręczników papierowych kuchennych o długości minimalnej 11 metrów. 

11.Dot. poz. 34 – Aktywne tabletki do zmywarki – Finish - Czy Zamawiający dopuści opakowanie 56 sztuk. 

Ad. 11. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poz. 34 Aktywne tabletki do zmywarki, zmiękczające, bez 

nabłyszczacza, zapobiegające osadzaniu się kamienia w opakowaniu 50-60 sztuk. Więc Zamawiający dopuszcza 

opakowanie 56 sztuk. 



Zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na dostawę środków czystości do BN z dnia 3 kwietnia br. oraz 

odpowiedzi na zapytanie: 

1.Dot. poz. 14 W opisie produktu opisano  płyn do szyb o nazwie WINDEX. Proszę o informacje jakiego 

producenta należy zaproponować płyn do szyb, gdyż płyn do szyb o nazwie WINDEX jest amerykańskim płynem 

do szyb na rynku polskim niedostępny. 

Producent DOLPHIN ma w swojej ofercie płyn do szyb o nazwie CRYSTAL. Prosimy o wskazanie płynu do szyb 

dostępnego na rynku polskim. 

Ad. 1. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o innej nazwie niż płyn do szyb WINDEX ale o równorzędnych 

parametrach, czyli składniki: 5 ˂ 15% alcohol, ˂ 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki 

rozpuszczalne w wodzie, środek konserwujący, kompozycja zapachowa, barwnik, czyli Crystal, producent 

DOLPHIN. 

 

 


