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Toszek, 02.09.2020 r. 
 
 
dotyczy: postępowania nr 14/PN/DEG/WK/2020 – 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. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).  Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1) zmianie ulegnie zapis w Rozdziale XI pkt. 2 na następujący: 

„Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej netto w danej 
pozycji przez ilość jednostek i zsumowanie wartości poszczególnych pozycji. Dla wartości 
netto poszczególnych pozycji należy obliczyć podatek VAT, a następnie dodać kwotę 
podatku VAT oraz obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji. Należy również podać łączną 
wartość podatku VAT oraz łączną wartość brutto, zgodnie z Formularzem Cenowym. 
Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku. Cena oferty (wartość netto, VAT i brutto) winna być jednak podana z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( dotyczy tylko pakietu V)”. 

 
2)   zmianie ulegną zapisy w załączniku nr 1/I do Oferty str. 1-3, poz. 3, 4, 5, 6, 8, 9.  
 

L.p. Opis środka 
Jedn. 
miary 

Średnie 
zapotrzebowanie 

na okres 1 
miesiąca 

Zapotrzebowanie na 
okres trwania 
umowy (12 
miesięcy) 

3.  

Środek o przyjemnej kompozycji zapachowej, 
rozpuszczający tłuszcze i oleje, woski (stosowany w 
kuchniach, rzeźniach, śmietnikach, toaletach). Preparat 
z zawartością środków powierzchniowo czynnych o pH 
8 ± 0,5.  
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

op. 
(5 litrów) 

15 op. 180 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, amidosulfonowego, metanosulfonowego 
lub amidosiarkowego, pH preparatu 1 ± 0,5. Dozowanie 
podstawowe w zakresie 0,25 - 2% na 10 l wody. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

op. 
(1 litr) 

80 op. 960 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 anionowych i niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, metylo-2-metoksyetoksy, 
propanol o przyjemnym, delikatnym zapachu. pH 8 ± 

op. 
(1 litr) 

80 op. 960 op. 
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0,5. Dozowanie 50-200 ml na 10 l wody, opakowanie  
1 l. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

6. 

Środek do codziennego mycia i nabłyszczania podłóg 
wodoodpornych. Koncentrat o stężeniu 100 ml do 150 
ml na 10 l wody. Zalecany do stosowania ręcznego i 
maszynowego. Preparat posiada właściwości 
antypoślizgowe. Zawierający woski polietylenowe i 
akryle. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

op. 
(1 litr) 

65 op. 780 op. 

8. 

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 0,25-2% na 10 l wody. Preparat 
przeznaczony zarówno do mycia ręcznego jak i 
maszynowego. Zawierający anionowe i niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, alkohole C12-14, 
etoksylowane. Pozostawiający przyjemny zapach, pH 
koncentratu: 8 ±  1. Gęstość koncentratu 11 000 -1010 
kg/m3. Opakowania 1 l zawierające informację na temat 
pH koncentratu i zalecanych roztworów. 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

op. 
(1 litr) 

80 op. 960 op. 

9. 

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, metanosulfonowego lub 
amidosiarkowego.  
pH preparatu 1 ± 0,5.  (Żel) 
Wymaga się dostarczenie 10 szt. nakrętek 
dozujących. 

op. * 
(1 litr) 

70 op. 840 op. 

 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  
 
 
 

              Z poważaniem: 
 

            Kierownik  
 Zamówień Publicznych 

                                                                             mgr inż. Anna Skandy 
 
 
 
 

 
 
 

Od dnia 02.09.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) 
dostępna jest zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


