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Toszek, 10.07.2018 r. 
            
dotyczy: postępowania nr 7/PN/DEG/AC/2018 – dostawa artykułów i środków do utrzymania higieny i 

czystości w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) zmianie ulegną zapisy w załączniku nr 1/I do Oferty str. 1-3, poz. 4, 5, 8. 

2) zmianie ulegną zapisy w załączniku nr 1/VI do Oferty str. 1/2, poz. 6. 

 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 

Z poważaniem: 
 

            Z-ca Dyrektora  
              ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                             inż. Erwin Janysek 
                      
 

                                         

Od dnia 10.07.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest zmodyfikowana treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

L.p. Nazwa asortymentu Jedn. 
miary 

Średnie 
zapotrzebowanie 

na okres 1 
miesiąca 

Zapotrzebowanie 
na okres  

trwania umowy 
(12 miesięcy) 

4. 

Preparat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych usuwający 
osad  z mydła, kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe i urynowe, o świeżym 
owocowym zapachu, posiadający technologię dzięki, której opóźnia się odkładanie 
kamienia oraz ułatwia mycie powierzchni. Na bazie kwasu fosforowego oraz 
amidosulfonowego lub metanosulfonowego.  
pH preparatu 0,2 – 1,2. Dozowanie podstawowe w zakresie 2-10% na 10 l wody. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek dozujących. 

op. 
(1 litr) 60 op. 720 op. 

5. 

Uniwersalny skoncentrowany, antystatyczny preparat przeznaczony do wszelkich 
powierzchni ponad podłogowych, wodoodpornych w tym drewnopodobnych, laminatów, 
mebli matowych i błyszczących oraz przeszkleń. Preparat winien posiadać w swoim 
składzie związki zabezpieczające powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców 
i dłoni oraz przed osadzaniem się kamienia. Produkt na bazie niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych 5-15%, anionowych związków powierzchniowo czynnych < 
5%, o przyjemnym, delikatnym zapachu. pH 5-6.  
Dozowanie 0,5% - 1% na 10 l wody, opakowanie 1 l. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek dozujących. 

op. 
(1 litr) 80 op. 960 op. 

8. 

Preparat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych usuwający  
osad z mydła, kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe i urynowe, o świeżym 
owocowym zapachu, posiadający technologię dzięki, której opóźnia się odkładania 
kamienia oraz ułatwia mycie powierzchni. Na bazie kwasu fosforowego oraz 
amidosulfonowego lub metanosulfonowego.  
pH preparatu 0,2 – 1,2. (Żel) 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek dozujących. 

op. 
(1 litr) 60 op. 720 op. 

L.p. Nazwa asortymentu Jedn. 
miary 

Średnie 
zapotrzebowanie 

na okres 1 
miesiąca 

Średnie 
zapotrzebowanie 

na kwartał 

Zapotrzebowanie  
na okres  

trwania umowy 
(12 miesięcy) 

6. 

Mop supełkowy płaski 40 x 13 cm (szer. robocza), bawełniany, 
frędzlowy, kieszeniowy. Skład 65% bawełna, 35% poliester, 
wymiary zewnętrzne wraz z  frędzlami 50 x 23 x 10 cm. 
Temperatura prania 95C 

szt. 60 -- 720 


