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Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Kraków, 26 marca 2019r

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa środków czystości"
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 529116-N-2019 z dnia 2019-03-25 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, informuje, że na
podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
póz. 1986)), zwanej dalej ustawą, zmienia treści siwz w części PAKIET NR 2 dotyczącej Załącznika nr 3 do
SIWZ stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - Formularz cenowy

Zmianie ulega:

Tabela Pakiet nr 2 pkt 10

skreśla:

10 Uniwersalny środek do gruntownego czyszczenia podłóg. Zawiera substancje aktywne
umożliwiające bardzo szybkie rozpuszczanie i emulgowanie brudu oraz usuwanie starych past i
powłok akrylowych. Niska wartość ph produktu umożliwia bezpieczne stosowanie do wszystkich
rodzajów wodoodpornych podłóg w tym do wykładzin PCV i linoleum. Posiada bardzo dobre
właściwości zwilżania powierzchni. Niskopieniący. Produkt nie zawiera wodorotlenku sodu,
wodorotlenku potasu. pH koncentratu 10,1-10,5, gęstość względna 1,063 - I,073g/cm3.

op.= II

wprowadza:

10 Skoncentrowany środek / stężenie roztworu roboczego 0,25% / do mycia wszystkich zmywalnych
powierzchni tj. szyby, lustra, powierzchnie plastikowe, drewnopodobne. Zawierający w swoim
składzie 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo - czynnych,
mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo - czynnych, kompozycje zapachowe (CITRAL,
LIMONENE, LINALOOL), l-Butoksypropan-2-ol, poli(oksyetylowania) alkoholu tłuszczowego.

op.= II

Powyższa zmiana treści załącznika 3 do SIWZ stanowi integralna cześć siwz i nie powoduje zmiany w treści

ogłoszenia o zamówieniu. Z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na

konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z

ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie,

podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.uks.com.pl/auctions) znajduje się zmiana do treści
SIWZ wraz z nowym załącznikiem nr 3.
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