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        Parczew, dnia  25.02.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (6) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych   
 

 
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
          W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 
 
 
1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 było: 

 

Lp.             
Preparat /związki aktywne i 

przeznaczenie                         

Zakres 

działania                          

Max. 
czas  

dział
ania         

Ilość  
roztworu  

roboczeg
o /L./kg                            

…                             

1 

aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek 
(dezynfekcja inkubatora) Paski testowe w 
ilości 1200 sztuk, kompatybilne z oferowanym 
preparatem. Preparat do przygotowania w 
zimnej wodzie. 

B, F (działanie 
na A. Niger i C. 

albicans),V 

30 
min 

1200 l   

 
Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 1 otrzymuje  
nowe brzmienie : 

 

Lp.             
Preparat /związki aktywne i 

przeznaczenie                         

Zakres 

działania                          

Max. 

czas  

dział
ania         

Ilość  

roztworu  

roboczeg
o /L./kg                            

…                             

1 

aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek 
(dezynfekcja inkubatora) Paski testowe w 
ilości 1200 sztuk, kompatybilne z oferowanym 
preparatem. Preparat do przygotowania w 
zimnej wodzie. 

B, F (działanie 
na A. Niger i C. 

albicans),V 
(wirus Polio) 

30 
min 

1200 l   
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1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 5 było: 
 

Lp.             
Preparat /związki aktywne i 

przeznaczenie                         

Zakres 

działania                          

Max. 

czas  
działania         

Ilość  roztworu  

roboczego 
/L./kg                            

…                             

5 
glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa 
dezynfekcja endoskopów giętkich) 

B,F,V,Tbc 5min 
40  l koncentratu                  

/max. op. 5 l  
  

 
Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 5 otrzymuje  
nowe brzmienie : 

Lp.             
Preparat /związki aktywne i 

przeznaczenie                         
Zakres 

działania                          

Max. 

czas  

działania         

Ilość  roztworu  

roboczego 

/L./kg                            

….                             

5 

glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa 

dezynfekcja endoskopów giętkich) 

posiadający pozytywną opinię firmy 
produkującej endoskopy 

B,F,V,Tbc 5min 
40  l koncentratu                  

/max. op. 5 l  
  

 
 
 
 
 

2. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w pozycji nr 8 było: 
 

Lp.             Preparat /związki aktywne i przeznaczenie                         
Zakres 

działania                          

Max. 
czas  

dział
ania         

Ilość  
roztworu  

roboczego 
/L./kg                            

…. 

8 

kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwasy 

organiczne, zasady, fosforany (manualna 
dezynfekcja endoskopów giętkich)  

B, F, V( 

Adeno, Polio), 
S,  

Mycobacteriu
m 

Tuberkulosis, 

max 

10 
min. 

1440 L. 

koncentrat 
+ aktywator 

max 
opak.225 ml 

+ 210ml 
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Dnia 25.02.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 w poz. 8 otrzymuje  
nowe brzmienie : 

 

Lp.             Preparat /związki aktywne i przeznaczenie                         
Zakres 

działania                          

Max. 

czas  

działa
nia         

Ilość  
roztwor

u  

robocze
go 

/L./kg                            

…. 

8 

kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwasy 
organiczne, zasady, fosforany (manualna 

dezynfekcja endoskopów giętkich) paski testowe, 
posiadający pozytywną opinię firmy 

produkującej endoskopy 

B, F, V 

(Adeno, 

Polio), S,  
Mycobacteriu

m 
Tuberkulosis, 

max 10 
min. 

1440 L. 
koncentr

at + 

aktywato
r max 

opak.225 
ml + 

210ml 

  

 
 

 
Podpisał:               
                                                Dyrektor  

        Samodzielnego Publicznego  
         Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                   w Parczewie  

          mgr Janusz Hordejuk 
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