
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

tel. (58) 347 24 00, fax. (58) 347 29 13 
 

Gdańsk, dnia 26.04.2012 r. 
 

 
Nr postępowania: ZP/136/055/D/12 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej 
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
 

Informacja o zmianie treści SIWZ 
 

 
Zamawiający Politechnika Gdańska 

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 

woj. pomorskie, fax. (58) 347-29-13,  

informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

 

 
Formularz rzeczowo-cenowy 

 
Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w następujących pozycjach 

formularza rzeczowo-cenowego. 

 

POZYCJA 76 

Przed zmianą:  

„Tabletki do zmywarki – trzywarstwowe tabletki zawierające: środek myjący spełniający 10 
funkcji usuwania brudu „Power Actions”, sól zmiękczającą wodę oraz nabłyszczacz naczyń, 
waga jednej tabletki nie mniejsza niż 21 g, typu    Finish All-Inn 1, A 56 szt. lub równoważne 
.........., szt., 87.” 

Po zmianie: 
 
„Tabletki do zmywarki – trzywarstwowe tabletki zawierające: środek myjący spełniający 10 
funkcji usuwania brudu „Power Actions”, sól zmiękczającą wodę oraz nabłyszczacz naczyń, 
waga jednej tabletki nie mniejsza niż 21 g, typu    Finish All-Inn 1, A 56 szt. lub równoważne 
.........., opakowanie, 87.” 

  



POZYCJA 84 

Przed zmianą:  

„Płyn do mycia powierzchni kuchennych - skoncentrowany środek do rozpuszczania 
i usuwania brudu i tłuszczu bez konieczności spłukiwania wodą, płyn nadający wszelkim 
powierzchniom kuchennym naturalny połysk, płyn posiadający przy wydłużonym czasie 
działania zdolności usuwania zaschniętego tłuszczu i resztek jedzenia, opakowanie 
jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 600 ml, typu „SIN LUX "ARA" lub równoważne 
..........” 

Po zmianie: 
 
„Płyn do mycia powierzchni kuchennych – w rozpylaczu skoncentrowany środek do 
rozpuszczania i usuwania brudu i tłuszczu bez konieczności spłukiwania wodą, płyn 
nadający wszelkim powierzchniom kuchennym naturalny połysk, płyn posiadający przy 
wydłużonym czasie działania zdolności usuwania zaschniętego tłuszczu i resztek jedzenia, 
opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 600 ml, typu „SIN LUX "ARA" lub 
równoważne ..........” 

POZYCJA 89 

Przed zmianą:  

„Czyściwo uniwersalne celulozowe - 100% celulozy, dwuwarstwowe, perforowane, bardzo 
chłonne, do powszechnego użytku, czyściwo w kolorze białym opakowanie jednostkowe: 
rolka o szerokości nie mniejszej niż 23 cm i nie większej niż 29 cm, oraz długości nie 
mniejszej niż 195 mb i nie większej niż 205 mb, czyściwa pakowane po dwie sztuki , szt., 
110. ” 

Po zmianie: 
 
„Czyściwo uniwersalne celulozowe - 100% celulozy, dwuwarstwowe, perforowane, bardzo 
chłonne, do powszechnego użytku, czyściwo w kolorze białym opakowanie jednostkowe: 
rolka o szerokości nie mniejszej niż 23 cm i nie większej niż 29 cm, oraz długości nie 
mniejszej niż 195 mb i nie większej niż 205 mb, czyściwa pakowane po dwie sztuki , 
opakowanie, 110.” 

 

POZYCJA 90 

Przed zmianą:  

„Ręczniki papierowe - ręczniki celulozowe perforowane, bardzo chłonne, do powszechnego 
użytku, ręczniki w kolorze białym pasujące do urządzeń Tork System Matic,  opakowanie 
jednostkowe: rolka o szerokości nie mniejszej niż 190 mm i nie większej niż 230 mm, oraz 
długości nie mniejszej niż 98 mb i nie większej niż 102 mb, rolka zawierająca nie mniej niż 
390 odcinków i nie więcej niż 410 odcinków, ręczniki pakowane po 6 szt., typu "Tork Prem 
Maxi MS"  lub równoważne .........., szt., 65.” 

 

 



Po zmianie: 
 
„Ręczniki papierowe - ręczniki celulozowe perforowane, bardzo chłonne, do powszechnego 
użytku, ręczniki w kolorze białym pasujące do urządzeń Tork System Matic,  opakowanie 
jednostkowe: rolka o szerokości nie mniejszej niż 190 mm i nie większej niż 230 mm, oraz 
długości nie mniejszej niż 98 mb i nie większej niż 102 mb, rolka zawierająca nie mniej niż 
390 odcinków i nie więcej niż 410 odcinków, ręczniki pakowane po 6 szt., typu "Tork Prem 
Maxi MS"  lub równoważne .........., opakowanie, 65.” 

POZYCJA 18 

Przed zmianą:  

„Olejek eteryczny - olejek aromatyzujący o zapachu kwiatowym, olejek w formie 
zagęszczonej, opakowanie jednostkowe: butelka, pojemność od 8 ml do 12 ml, typu 
„Pachnący kram” lub równoważny ……….” 

Po zmianie: 
 
„Olejek eteryczny - olejek aromatyzujący o zapachu kwiatowym, olejek w formie 
zagęszczonej, opakowanie jednostkowe: butelka, pojemność od 7 ml do 12 ml, typu 
„Pachnący kram” lub równoważny ……….” 

POZYCJA 19 

Przed zmianą:  

„Nawilżacz do olejków eterycznych - pudełko plastikowe z wkładką (gąbką) do nawilżania 
olejkiem, typu „Pachnący kram” lub równoważny ……….” 

Po zmianie: 
 
„Nawilżacz do olejków eterycznych - dyfuzor zapachowy składający się z: buteleczki 
zawierającej 20-30 ml płynu zapachowego ( kwiatowego, grejpfrutowego lub innego), 
ratanowych kijków i dwóch ozdobnych kulek, typu "Pachnący kram" lub równoważny ………” 

 
POZYCJA 43 

Przed zmianą:  

„Płyn do mycia szyb (zapas) - płyn usuwający brud i tłuszcz, płyn czyszczący powierzchnie 
szklane, chromowe oraz glazurę nie pozostawiający smug, płyn na bazie rozpuszczalnika 
alkoholowego, zawierający: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas 
octowy opakowanie jednostkowe: butelka z rozpylaczem, pojemność nie mniejsza niż 500 
ml, typu „Cindy” lub równoważny .........” 

  



Po zmianie: 
 
„Płyn do mycia szyb (zapas) - płyn usuwający brud i tłuszcz, płyn czyszczący powierzchnie 
szklane, chromowe oraz glazurę nie pozostawiający smug, płyn na bazie rozpuszczalnika 
alkoholowego, zawierający: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kwas 
octowy opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 500 ml, typu „Cindy” lub 
równoważny .........” 

POZYCJA 8 

Przed zmianą:  

„Mleczko do czyszczenia – mleczko stosowane dla zabrudzonych powierzchni kuchennych, 
glazury i terakoty mleczko skutecznie czyszczące i usuwające zabrudzenia, oraz nie 
rysujące delikatnych powierzchni, mleczko pozostawiające świeży zapach i delikatny połysk, 
mleczko zawierające: dodatek amoniaku, anionowe środki powierzchniowo-czynne w ilości 
nie większej niż 5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, opakowanie jednostkowe: 
pojemność nie mniejsza niż 700 ml, typu ”Yplon” lub równoważne ...........” 

Po zmianie: 
 
„Mleczko do czyszczenia – mleczko stosowane dla zabrudzonych powierzchni kuchennych, 
glazury i terakoty mleczko skutecznie czyszczące i usuwające zabrudzenia, oraz nie 
rysujące delikatnych powierzchni, mleczko pozostawiające świeży zapach i delikatny połysk, 
mleczko zawierające: anionowe środki powierzchniowo-czynne w ilości nie większej niż 5%, 
niejonowe środki powierzchniowo-czynne, opakowanie jednostkowe: pojemność nie 
mniejsza niż 700 ml, typu ”Yplon” lub równoważne ...........” 

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego zmieniony 
formularz rzeczowo-cenowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania formularza rzeczowo-cenowego, 

z wprowadzoną zmianą, stanowiącego integralną część SIWZ. 

W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje formularza rzeczowo-cenowego z wprowadzoną 

zmianą Zamawiający przyjmie, że oferowany przez Wykonawcę artykuł, jest zgodny 

z dokonanymi przez Zamawiającego zmianami w dniu 26.04.2012 r. 

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania 

ofert ulega przedłużeniu do dnia 08.05.2012 r. godz. 915. Termin otwarcia ofert 08.05.2012 r. 
godz. 930, miejsce otwarcia ofert Sala Konferencyjna Kwestury, Gmach Główny skrzydło ”B” 

poziom „0”. 
 

Kanclerz  
-//- 

mgr inż. Marek Tłok 
_______________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


