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Puszczykowo, dnia 04.12.2020 r.  

Szp.12/27/3/2020 

 

 

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa preparatów 

dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia                      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje, iż dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, poprzez zmianę odpowiedzi 

na pytanie nr 4 z wniosku nr 9. 

 

Pytanie nr 4: 

Pakiet 15  

poz. 1   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz 

wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków 

amoniowych, bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny, spektrum działania: B, Tbc 

(Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min.                   

i stężeniu 0,5%,, wyrób medyczny w opakowaniach 5 L.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, zaoferowanie zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz 

wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków 

amoniowych, bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny, spektrum działania: B, Tbc 

(Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min.                    

i stężeniu 0,5%, wyrób medyczny  w opakowaniach 5 L. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane wartości parametrów w formularzu-ofertowo  - załącznik nr 2 do 

SIWZ, są wartościami minimalnymi. 

 

 

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie. 

 

 


