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Ogłoszenie nr 500239850-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631310-N-2018
Data: 2018-10-03

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 14013034600000,
ul. ul. Koszykowa 78, 00671 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 845 557, e-mail
zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
Adres strony internetowej (url): www.wckik.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2018-10-11, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-12, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: częśc nr 3
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Gaziki do dezynfekcji skóry. Gaziki muszą zapewniać działania wobec następujących
mikroorganizmów w zakresie: Bakteriobójczym łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA; Grzybobójczym;
Wirusobójczym (w tym HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Każdy gazik musi być nasączony 70% alkoholem
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2-propanol i 0,5% diglukonianchlorheksydyną oraz zapewnić szybkie unieszkodliwienie wszystkich
mikroorganizmów – maksymalnie do 30 sekund. Gaziki muszą być umieszczone w trwałym opakowaniu,
zabezpieczającym gaziki przed wyparowaniem alkoholu z ich powierzchni, pakowane pojedynczo, wielkość
gazika po wyjęciu z opakowania 4,5cm x 4,5cm (4 krotnie złożony), wielkość po rozłożeniu 12cm x 12,5cm.
Gaziki pakowane pojedynczo. Opakowanie 50-250 sztuk (gazików).
W ogłoszeniu powinno być: Gaziki do dezynfekcji skóry. Gaziki muszą zapewniać działania wobec
następujących mikroorganizmów w zakresie: Bakteriobójczym łącznie z prątkami gruźlicy; Grzybobójczym;
Wirusobójczym. Każdy gazik musi być nasączony: alkoholem izopropanol (dopuszcza się także gazik
nasączony dodatkowo drugim innym alkoholem) i 0,5 % diglukonianchlorheksydyną oraz zapewnić szybkie
unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów - maksymalnie do 60 sekund. Gaziki muszą być
umieszczone w trwałym opakowaniu, zabezpieczającym gaziki przed wyparowaniem alkoholu z ich
powierzchni, pakowane pojedynczo, wielkość gazika po wyjęciu z opakowania 4 cm x 4,5cm (4 krotnie
złożony), wielkość po rozłożeniu 12cm x 12,5cm Gaziki pakowane pojedynczo. Opakowanie min. 50 sztuk
max. 250 sztuk (gazików).
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