
1/2 
 

 
 
 
 
 

Toszek, 10.10.2018 r. 
          

  
 

dotyczy: Zapytania ofertowego 68/DEG/AM/2018 - Dostawa artykułów i środków do utrzymania higieny i 
czystości w  SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku 

 
 
1) zmianie ulegną zapisy propozycji ofertowej w pakiecie I poz. 3 - 8  – zmienione zostają zawartości pH oraz 

wymagane dozowanie następujące: 
 

L.p. Opis środka 

Środki 
oferowane 

przez 
Wykonawc

ę 

Dozowanie 
oferowaneg

o środku 

Jedn. 
miary 

Średnie 
zapotrzebowanie na 

okres 1 miesiąca 

Zapotrzebowanie  
na okres  

trwania umowy 
(12 miesięcy) 

3. 

Środek biologiczny o właściwościach wiążących, 
niszczący zapachy, rozpuszczający tłuszcze i oleje, 
woski (stosowany w kuchniach, rzeźniach, 
śmietnikach, toaletach). Preparat z zawartością 
terpenów cytrusowych o pH 8±0,5. Preparat musi 
posiadać wpis do rejestru produktów biobójczych. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. pompek dozujących 
do kanistra 5 litrowego. 

  op. 
(5 litrów) 10 op. 120 op. 

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 1±0,5. Dozowanie podstawowe w 
zakresie 0,5 – 2% (50 – 200ml / 10l 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 8±0,5. Dozowanie nie więcej 
niż 50 -200ml na 10l, opakowanie 1 l. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

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

6. 

Środek do codziennego mycia i nabłyszczania podłóg 
wodoodpornych. Koncentrat o stężeniu nie więcej niż 
100 - 150ml na 10l wody. Zalecany do stosowania 
ręcznego i maszynowego. Preparat posiada certyfikat 
ESD oraz certyfikat antypoślizgowości. Zawierający 5-
15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych 
w postaci izotridekanolu moksyetylowanego oraz 1-
5% polimerów akrylowych. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

  op. 
(1 litr) 60 op. 720 op. 
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7. 

Neutralny środek do mycia podłóg wodoodpornych. 
Zalecany do bieżącego mycia wodoodpornych 
podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, 
marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych 
parkietów oraz paneli. Nie pozostawiający smug i 
zacieków. Stosowany w stężeniu 0,5 – 2% (50 – 
200ml / 10l wody). Preparat przeznaczony zarówno 
do mycia ręcznego jak i maszynowego. Zawierający: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
<5% alkoholi. Pozostawiający przyjemny zapach. PH 
koncentratu 8±0,5, gęstość koncentratu 1,00 - 
1,01g/cm3.  
Opakowania 1 l zawierające informację na temat pH 
koncentratu i zalecanych roztworów. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

  op. 
(1 litr) 70 op. 840 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 1±0,5 (Żel) 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

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

Dla pozycji 8 i 9 w pakiecie I dopuszcza się zaoferowanie innych opakowań preparatów z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. 
 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część propozycji ofertowej.  
 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
Od dnia 10.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Propozycji ofertowej. 
 
 
 
 


