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Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ  
 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  

z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

środków czyszczących i polerujących.  

 

Modyfikacja dotyczy zapisów: 

1. Pkt. I.3 SIWZ: Adres e-mail. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

1. Pkt. I.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: zol@zol.krakow.pl; maciejewskim@zol-krakow.pl. 

2. W załączniku nr 2 do SIWZ w części nr 8, pozycja nr 5 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Opis 

Jednostka 
miary i 

wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa handlowa Producent 

5. 

Dozownik wykonany z połączenia ABS i 
MABS, kolor biały, z gilotynowym systemem 
dozowania ręczników, kluczyk do dozownika 
wykonany ze stali, poziomica w dozowniku 

ułatwiająca montaż. Dozownik przeznaczony 
do ręcznika z pozycji nr 3. Wymiary: 30-35 cm 

(szerokość) x 35-40 cm (wysokość) x 17,5-
22,5 cm (głębokość) 

szt. 64     

 

3. W załączniku nr 2 do SIWZ w części nr 8 skreśla się pozycje nr 7 i 8, a do części nr 5 dodaje się 

pozycje 11 i 12 w brzmieniu: 

Lp. Opis 

Jednostka 
miary i 

wielkość 
opakowania 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
całości 
brutto 

Nazwa handlowa Producent 

11. 

Dozownik łokciowy biały z ramieniem (pompka 
z trzema nastawami) na preparat myjący, 
dezynfekcyjny i pielęgnujący, pasujący do 

butelek o pojemności 0,5 litra, w obudowie z 
tworzywa ABS 

szt. 60     
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12. 

System rozcieńczania detergentów do 
czyszczenia przeznaczony do dozowania 

maksymalnie czterech środków chemicznych 
jednocześnie. Natężenie przepływu wynosi 16 
l/min. Dozownik posiada przycisk spustowy do 

dozowania z możliwością zablokowania. W 
komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy 
przepływu, pozwalających na przygotowanie 

roztworów o stężeniu od 0,1% do 13%. 

szt. 19     

 

 

Zmieniona treść SIWZ, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27 czerwca 

2017 r. 


