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Wykonawcy
Ootyczy: przetorgu nieogrcnicaonego no zodonio pn. Sukcesywno dostowo moterial6w
dezynlekcyjnych no potrzeby lunkcjonowonio Wroclowskiego Centtum Zdrcwio (znok postepowonio
wcz/P/D -5/2017)
lnformujQ, ii do ZamawiajEcego wptynety zapytania do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
od Wykonawc6w. Na podstawie an. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2015r.poz-27642e2m.)zeodniezzapisempkt.8lDW(creiaI
SIWZ) przekazuje odpowiedzi na poniisze pytania:

Pyt. 1 MATERIALY DEZYNFEKCYJNE, poz.

5,6
Prosimy o wyjalnienie czy nie zaszla omylka pisarska i ZamawiajEcy oczekuje w w/w
pozycjach chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni a nie rqk, w opakowaniu typu
flow pack po 80 sztuk ?
Odp. Tak zaszla
5 okre6lnych dla

t
5

pomrka , ZamawiajQcy oazeluje nastQpuiQcych material6w w poz. 4 i po!

material6w delynrekcyjnych

-

pakiet 1 lztodnie ze zmianQ SIWZ

z

19.06.2017):

Chusteczki b€zalkoholowe do derynf. rqk powier!.hni lop. 80 szt.)
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chusteczki bezalkoholowe do de.ynfekcji powierzchni wklady (opak. 80)
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PW.2 MATERIALY DEZYNFEKCYJNE, poz. 38

Prosimy o wyja(nienie czy nie zaszla omylka pisarska
preparatu silonda lipid r6iowa 500 ml ?

i

Zamawiajqcy oczekuje

w w/w

Odp. Tak zaszla pomvtka, Zamawiajqcy oczekuje preparatu Silonda lipid rdiowa 500 ml
poz. okreslna dla materiatu dezynfekcyjnego- pakiet 1 (z8odnie re rmianQ Slwz 2 19.06.2017 nowy
numer pozycji -34 w miejsce 381:
Silonda lipid rdrowa, poJ. S00 ml

but.
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Pyt. 3 MATERIALY DEZYNFEKCYJNE, poz. 39
Prosimy o wylainienie czy nie zaszla omylka pisarska iZamawiajEcy oczekuje w w/w pozycji
preparatu Skinsan scrub N w opakowaniu 5L z przeliczeniem wymaganych ilosci ? Wymagany przez
ZamawiajAceSo preparat jest konfekcjonowany w opakowaniu 5t. W przypadku wyraienia zgody
prosTq o podanie ilos(iiakie naleiy wyrenit.
Odp. Tak zas2la pomylka , zamawiajqcy oczekuje preparatu Skinsan scrub N w opakowaniu

5L poz.

w ilo<ci 7 butelek okre(lna dla materiatu dezynfekcyinego- pakiet 1 (rgodnie ze zmiana

SIWZ z 19.06.2017
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nowy numer pozycji -35 w miejsce 39):

Skinran Scrub N
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