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Parczew, 14.01.2020 r. 
  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.ZP.3520.1.1.2020 

    Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ 
w Parczewie 

 
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 (Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), Zamawiający 
SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 

1. W Załączniku Nr 3 do SIWZ- Formularz cenowy Zadanie 4 - PREPARATY  
DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon śluzowych pozycja 16 było: 

Lp.             Preparat /związki aktywne i przeznaczenie                         

Zakre

s 
dział

ania                          

Max. 

czas  

działania         

Ilość   /L./kg                            

16 

Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony 
do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości 

mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią 
oraz nietolerancją na środki na bazie mydła.     

Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla 

personelu medycznego. Posiadający badania 
mikrobiologiczne.  Bezzapachowy . 

n/d n/d 

1 litr jednorazowy 
wkład w formie worka 

dostosowany do 

dozowników systemu 
zamkniętego 

Dnia 14.01.2020r. Załączniku Nr 3 do SIWZ-Formularz cenowy Zadanie 4 - PREPARATY  

DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon śluzowych pozycja 16 otrzymuje nowe 

brzmienie:   

Lp.             Preparat /związki aktywne i przeznaczenie                         

Zakr

es 
dział

ania                          

Max. 
czas  

działania         

Ilość   
/L./kg/szt.                            

16 

Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony 
do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości 

mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią 
oraz nietolerancją na środki na bazie mydła.     

Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla 

personelu medycznego. Posiadający badania 
dermatologiczne.  Bezzapachowy . 

n/d n/d 

1 litr jednorazowy 
wkład w formie worka 

dostosowany do 
dozowników systemu 

zamkniętego 

 
Podpisał: 

Z-ca Dyrektora 
d/s Administracyjnych 
i Technicznych 
mgr inż. Ryszard Kielar 
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