
                                                                                                                              

  Śrem, 11.12.2017

                                                                  

  MODYFIKACJA
      SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA       

                                                                          

Dot. Nr sprawy: ZP/23/PN/17

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z  
2017 poz. 1579 z póżn. zm.), zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  "Bieżące  dostawy  środków 
dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. ".

 Jest:

zał. 1.1 Pakiet nr 2



Winno być:

Załącznik 1.1

Pakiet 2

1

Kanister 5l

2

Kanister 5l

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości RAZEM

L.p. Charakterystyka preparatu Zakres 
działania Opakowanie Ilość 

[szt.]

Cena 
jednostkowa 

netto VAT
Wartość 

netto
Wartość 
brutto

Nazwa 
handlowa 
preparatu

Syntetyczne mydło w płynie do 
higienicznego i chirurgicznego mycia 
rąk, ciała oraz włosów:         - 
delikatne dla skóry                            - 
nie zawierające barwników                - 
posiadające doskonałe właściwości 
myjące                                               - 
pH neutralne                                     - 
nie podrażniające i nie wysuszające 
skóry                                                  - 
przyjemny i delikatny zapach              - 
wymagana norma EN 1499                - 
kompatybilność z pozycją nr 2 

500 ml z 
pompką

Alkoholowo- wodny żel  do 
higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk metodą wcierania.

- Preparat bez zawartości substancji
 zapachowych
- Preparat bez zawartości barwników
- pH neutralne dla skóry
- Przebadany dermatologicznie
-  Zawierający substancje  nawilżające  
zapobiegające wysuszaniu skóry           - 
wymagana możliwość uzywania przez 
kobiety w ciąży
- Wymagany zakres działania preparatu 
w czasie - do 30 sekund

B (Acinetobacter 
baumanii,  

Enterococcus 
faecium 

(ERV/VRE), 
Klebsiella 

pneumoniae), 
Tbc, F, V(Polio, 
Adeno, Noro) - 

Butelka 75-100 
ml

Butelka 500 ml 
z pompką

Preparaty muszą spełniać aktualne wymagania zawarte w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych 
przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma 
obowiązek dostarczać towar w każdych ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami 
przyszłej umowy.

….................................................                  
  miejscowość, data    …...................................................................        

Podpis osoby upraw nionej do składania ośw iadczeń w oli w  
imieniu Wykonaw cy         



Załącznik 1.1

Pakiet 2

1

400

Kanister 5l 50

2

100

840

Kanister 5l 90

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości RAZEM

L.p. Charakterystyka preparatu Zakres 
działania Opakowanie Ilość 

[szt.]

Cena 
jednostkowa 

netto VAT
Wartość 

netto
Wartość 
brutto

Nazwa 
handlowa 
preparatu

Syntetyczne mydło w płynie do 
higienicznego i chirurgicznego mycia 
rąk, ciała oraz włosów:         - 
delikatne dla skóry                            - 
nie zawierające barwników                - 
posiadające doskonałe właściwości 
myjące                                               - 
pH neutralne                                     - 
nie podrażniające i nie wysuszające 
skóry                                                  - 
przyjemny i delikatny zapach              - 
wymagana norma EN 1499                - 
kompatybilność z pozycją nr 2 

500 ml z 
pompką

Alkoholowo- wodny żel  do 
higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk metodą wcierania.

- Preparat bez zawartości substancji
 zapachowych
- Preparat bez zawartości barwników
- pH neutralne dla skóry
- Przebadany dermatologicznie
-  Zawierający substancje  nawilżające  
zapobiegające wysuszaniu skóry           - 
wymagana możliwość uzywania przez 
kobiety w ciąży
- Wymagany zakres działania preparatu 
w czasie - do 30 sekund

B (Acinetobacter 
baumanii,  

Enterococcus 
faecium 

(ERV/VRE), 
Klebsiella 

pneumoniae), 
Tbc, F, V(Polio, 
Adeno, Noro) - 

Butelka 75-100 
ml

Butelka 500 ml 
z pompką

Preparaty muszą spełniać aktualne wymagania zawarte w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykazu preparatów dezynfekcyjnych 
przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma 
obowiązek dostarczać towar w każdych ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami 
przyszłej umowy.

….................................................                  
  miejscowość, data    …...................................................................        

Podpis osoby upraw nionej do składania ośw iadczeń w oli w  
imieniu Wykonaw cy         


	                                                                          
		
	Dot. Nr sprawy: ZP/23/PN/17


