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DZPZ-530-Zp/58/PN-53/17

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ręczników papierowych oraz papieru toaletowego –
Zp/58/PN-53/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Ponadto zmienia
treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianie otrzymuje brzmienie:

ASORTYMENT
L.P.

SZCZEGÓŁOWY

1.

Ręczniki papierowe 1 karton
(20 pakietów x 200 listków)

2.

3.

4.

Papier toaletowy
Papier toaletowy
Ręcznik papierowy na rolce kuchenny
(2 sztuki – opakowanie)

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

12 m-cy

pakiet*

60 000

rolka**

15 000

rolka

5 000

op.

120

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO
PRODUCENT

RAZEM:
*1 pakiet = 200 listków
** 1 rolka = 130 m / 0,4 kg

poz. 1. Ręczniki papierowe listki typ „ZZ”, wykonany z papieru 1 warstwowego z makulatury
wodoutwardzalnej, stopień białości minimum 65%, wymiar listka minimum 21x24cm, w pakiecie 200 listki, w
kartonie 20 pakietów. Karton zbiorczy ma posiadać nazwę producenta oraz numer partii. Ręcznik musi pasować
do dozowników typu Merida.

poz. 2. Papier toaletowy JUMBO z tuleją, wykonany z makulatury 2 warstwowej, stopień białości minimum
75%, gramatura papieru minimum 2x17g/m2, średnica tulei 5-7cm, tuleja wykonana z papieru 3 warstwowego,
średnica rolki 18-19cm, nawój na rolce minimum 130m, waga rolki brutto minimum 0,40 kg.
poz. 3. Papier toaletowy z tuleją szary, dł. rolki minimum 20 mb ( powinien pasować do wszystkich rodzajów
uchwytów dostępnych na rynku)
poz. 4. Ręcznik papierowy kuchenny na rolce, ilość listków minimum 48, rozmiar listka min. – 22,0 x20,5cm,
papier 100% celuloza 2 warstwowa, gramatura min. 18,0g/ m2 bez nadruku, długość taśmy minimum 9,8m.
2. Rozdział XIII SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - w terminie do
dnia 20.09.2017 r. do godziny 09 : 00

2)

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozdział XIV SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:
Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu 20.09.2017r.
o godz. 09 : 15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

