
 
 

 

K-dzpz/ZO/8/2022              Tarnów, 25.03.2022 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/ZO/8/2022 z dnia 21.03.2022 r. na „Dostawę 

środków i sprzętu utrzymania czystości dla ANS w Tarnowie”. 

 

Pytanie nr 1:   

Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania zamiennych produktów równoważnych. Są 

to preparaty tej samej jakości i zastosowaniu, różniące się jedynie marką producenta lub 

nieznacznie pojemnością: 

1. Poz. nr 1 Czyściwo TORK białe 130033 – zamiana na czyściwo Markalm białe celuloza, 2 

warstwy, dł. 260m 

2. Poz. nr 28. Pasta do mycia rąk 4kg Majster/Sulima – zamiana na Pasta do mycia rąk Profi 

Plus 5 kg 

3. Poz. nr 32 Płyn do mycia gruntownego (striper) koncentrat 5l Taski Jontek No 1 Johnson 

Diversey – zamiana na skoncentrowany płyn do gruntownego mycia Clinex Dispersion 

Striper 5l 

4. Poz. nr 36 płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem 1l Top Glass Tenzi – zamiana na 

profesjonalny płyn do mycia szyb Clinex Glass 1l 

5. Poz. 44 Ręcznik biały ZZ Lamix 2509 op. 3000 listków – zamiana na Ręcznik biały ZZ Velvet 

op. 3000 listków 

6. Poz. nr 45 Ręcznik papierowy w rolkach kuchenny biały celuloza 2w min. 50 mb Papstar lub 

Lamix – zamiana na Ręcznik papierowy w rolkach kuchenny biały celuloza 2w min. 50 mb 

Markalm 

7. Poz. nr 46 Ręcznik papierowy maxi bielony 130 mb 1W wysokość roli 19 cm wyciągana 

tuleja LAmix – zamiana na Ręcznik papierowy Maxi 120mb 1W wysokość roli 19 cm, 

wyciągana tuleja Velisso 

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1: 

1. Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktu z Poz. nr 1 Czyściwo TORK białe 130033 na 

czyściwo Markalm białe celuloza, 2 warstwy, dł. 260m 

2. Zamawiający dopuszcza zamianę produktu z Poz. nr 28 Pasta do mycia rąk 4kg 

Majster/Sulima na Pasta do mycia rąk Profi Plus 5 kg 

3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktu z Poz. nr 32 Płyn do mycia gruntownego 

(striper) koncentrat 5l Taski Jontek No 1 Johnson Diversey na skoncentrowany płyn do 

gruntownego mycia Clinex Dispersion Striper 5l 



4. Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktu z Poz. nr 36 płyn do mycia szyb ze 

spryskiwaczem 1l Top Glass Tenzi – zamiana na profesjonalny płyn do mycia szyb Clinex 

Glass 1l 

5. Zamawiający dopuszcza zamianę produktu z Poz. 44 Ręcznik biały ZZ Lamix 2509 op. 3000 

listków na Ręcznik biały ZZ Velvet op. 3000 listków 

6. Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktu z Poz. nr 45 Ręcznik papierowy w rolkach 

kuchenny biały celuloza 2w min. 50 mb Papstar lub Lamix na Ręcznik papierowy w rolkach 

kuchenny biały celuloza 2w min. 50 mb Markalm 

7. Zamawiający nie dopuszcza zamiany produktu z Poz. nr 46 Ręcznik papierowy maxi bielony 

130 mb 1W wysokość roli 19 cm wyciągana tuleja Lamix na Ręcznik papierowy Maxi 120mb 

1W wysokość roli 19 cm, wyciągana tuleja Velisso 

Wymagane w zapytaniu ofertowym środki utrzymania czystości są przetestowane przez 

pracowników Działu Gospodarczego i gwarantują dobry efekt podczas sprzątania. 

W przypadku zaoferowania w poz. nr 28 oraz w poz. nr 44 produktu równoważnego, na który 

Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu 

asortymentowo-cenowym odpowiedniej nazwy, marki, producenta produktu. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w formularzu asortymentowo-cenowym 

dotyczące poz. 28 i 44 (załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy po zmianach 

zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania). 

 
 

Ewa Tomal 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1x strona prowadzonego postępowania 
1x aa 


