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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 504689-N-2018  
Data: 12/01/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w 
Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków 46, 44200 
Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail 
zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.  
Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:  
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-01-26, godzina: 10:00,  
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I  
Punkt: część 12  
W ogłoszeniu jest: Część 11 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i 
nadpodłogowych  
W ogłoszeniu powinno by ć: Część 12 - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni 
podłogowych i nadpodłogowych  
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I  
Punkt: Część 12 pkt 6)  
W ogłoszeniu jest: Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy urządzenia dozujące 
do w/w koncentratów tj. dozowniki automatyczne w ilości 30 szt. Dozowniki powinny pozwolić na 
podłączenie 4 różnych środków chemicznych, posiadać zabezpieczenie przed wstecznym 
przepływem koncentratów. Wykonawca zobowiązany będzie także do zamontowania, 
skalibrowania oraz przeszkolenia personelu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych 
kosztów. Zapewni także bieżące serwisowanie urządzeń wg potrzeb oraz szkolenie okresowe 
personelu min. 2 razy w roku. Dopuszczamy także preparaty o innym stężeniu oraz w innych 
opakowaniach, z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. Preparaty w pozycjach od 1-4 
powinny byc kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta. Wykonawca oświadcza, że 
brak jest przeciwwskazań do stosowania preparatów w placówkach ochrony zdrowia. Preparat 
dezynfekcyjny oferowany przez Wykonawcę posiada udokumentowane wyniki badań 
potwierdzających skuteczność ich działania. Wykonawca oświadcza, że wszystkie 
zaproponowane preparaty są sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 oraz 
dyrektywą 1999/45/WE. Zgodność ta zostanie potwierdzona w dostarczonych kartach 
charakterystyki oferowanych preparatów.  



W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy 
urządzenia dozujące do w/w koncentratów tj. dozowniki automatyczne w ilości 30 szt. Dozowniki 
powinny pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych, posiadać zabezpieczenie 
przed wstecznym przepływem koncentratów. Wykonawca zobowiązany będzie także do 
zamontowania, skalibrowania oraz przeszkolenia personelu bez ponoszenia przez 
Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zapewni także bieżące serwisowanie urządzeń wg 
potrzeb oraz szkolenie okresowe personelu min. 2 razy w roku. Dopuszczamy także preparaty o 
innym stężeniu oraz w innych opakowaniach, z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. 
Preparaty w pozycjach od 1-4 powinny być kompatybilne i pochodzić od tego samego 
producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów pochodzących od 2 różnych 
producentów poz. 1-3 (myjące) oraz poz. 4 (myjąco-dezynfekcyjny)przy zachowaniu 
dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, a w szczególności zachowania 
warunku kompatybilności zaoferowanych pozycji nr 1-4, oraz możliwości podłączenia do 
wspólnego czteropunktowego dozownika. Wykonawca oświadcza, że brak jest przeciwwskazań 
do stosowania preparatów w placówkach ochrony zdrowia. Preparat dezynfekcyjny oferowany 
przez Wykonawcę posiada udokumentowane wyniki badań potwierdzających skuteczność ich 
działania. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaproponowane preparaty są sklasyfikowane 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 oraz dyrektywą 1999/45/WE. Zgodność ta zostanie 
potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.  
 

 


