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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 516040-N-2019  
Data: 19/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 
10739230000000, ul. E. Romera  21-29, 71-246  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 
914 327 712, e-mail sekretariat@dpsromera.szczecin.pl, faks 914 327 712.  
Adres strony internetowej (url): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 1. W załączniku 1A do SIWZ w poz. 7 oraz w załączniku 4 poz. 7 Papier toaletowy 2-
warstwowy celulozowy, rolka, kolor dowolny z wyjątkiem szarego, szer. rolki 9 cm, ilość listków w rolce nie mniej 
niż 150 sztuk, gramatura papieru nie mniej niż 40g/m2 ( ± 5g /m2 ) dla lokalizacji B (kolumna 5) jest ilość 3840 
rolek, a w kolumnie 6 przewidywana ilość jest 23 040 rolek  
W ogłoszeniu powinno być: 1. W załączniku 1A do SIWZ w poz. 7 oraz w załączniku 4 poz. 7 Papier toaletowy 
2-warstwowy celulozowy, rolka, kolor dowolny z wyjątkiem szarego, szer. rolki 9 cm, ilość listków w rolce nie 
mniej niż 150 sztuk, gramatura papieru nie mniej niż 40g/m2 ( ± 5g /m2 ) dla lokalizacji B (kolumna 5) powinno 
być ilość 6600 rolek , a w kolumnie 6 przewidywana ilość powinno być 25 800 rolek  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: W załączniku 1A do SIWZ w poz. 17 oraz w załączniku 4 do SIWZ poz. 17 Proszek do prania 
w pralkach do tkanin białych typu E, Bryza lub równoważny. Proszek zawiera: nie mniej niż 15 % wypełniaczy 
aktywnych, nie mniej niż 15 % środków powierzchniowo-czynnych. Opakowanie 5 kg, w kolumnie 5 dla lokalizacji 
B jest 220 kg oraz w kolumnie 6 jest 690 kg  
W ogłoszeniu powinno być: W załączniku 1A do SIWZ w poz. 17 oraz w załączniku 4 do SIWZ poz. 17 Proszek 
do prania w pralkach do tkanin białych typu E, Bryza lub równoważny. Proszek zawiera: nie mniej niż 15 % 
wypełniaczy aktywnych, nie mniej niż 15 % środków powierzchniowo-czynnych. Opakowanie 5 kg, w kolumnie 5 
dla lokalizacji B powinno być 550 kg oraz w kolumnie 6 powinno być 1020 kg  

 


