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MODYFIKACJA nr 1 do siwz
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Puławach informuje, iż zostały wprowadzone następujące zmiany w załączniku nr 1 do
siwz- opisu przedmiotu zamówienia:
Wyłącza się z zadania 3 pozycje :
VIRCON w op 5kg- op. 4
VIRCON w op. po 200g.- op. 167
Virkon Professional Tablets, 50 tabletek x 5g- op. 14
Tworzymy zadanie 3a
VIRCON w op 5kg- op. 4
VIRCON w op. po 200g.- op. 167
Virkon Professional Tablets, 50 tabletek x 5g- op. 14
Wyłącza się z zadania 4 pozycje :
VIRCON w op 5kg- szt. 30
VIRCON w op. po 200g.- op. 20
Tworzy się zadanie 4aVIRCON w op 5kg- szt. 30
VIRCON w op. po 200g.- op. 20
Wykreśla się z z zadania 5:
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach o poj. 1l.- op. 131
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach z rozpylaczem o poj. 250ml- op 418
Tworzy się zadanie 5a
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AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach o poj. 1l.- op. 131
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach z rozpylaczem o poj. 250ml- op 418
Wykreśla się z zadania 9:
Micro Touch Nitra Tex. Producent Ansell. Syntetyczne nitrilowe rękawice bezpudrowe,
wolne od lateksu, jasnoniebieskie. op./100 szt.- op. 100
Micro Touch Nitrile Accelerator Free. Producent Ansell. Syntetyczne nitrilowe
bezpudrowe rekawice, niebieskie, bez akceleratorów chemicznych i lateksu- op. 80
Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,niebieskie, niejałowe,op/100szt- op. 932
Rękawice gumowe grube ochronne flokowane pakowane po 1 parze- para 131
Rękawice nitrylow (niebieskie) op100- op. 1268
Rękawice winylowe bezpudrowe op. po 100 szt (Różne rozmiary)- op. 34
Rękawice z gumy butylowej Butoject Sekuroka,op/1 para (nr katalogowy: K621.1)- op.
20
Tworzy się zadanie 9a
Micro Touch Nitra Tex. Producent Ansell. Syntetyczne nitrilowe rękawice bezpudrowe,
wolne od lateksu, jasnoniebieskie. op./100 szt.- op. 100
Micro Touch Nitrile Accelerator Free. Producent Ansell. Syntetyczne nitrilowe
bezpudrowe rekawice, niebieskie, bez akceleratorów chemicznych i lateksu- op. 80
Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe,niebieskie, niejałowe,op/100szt- op. 932
Rękawice gumowe grube ochronne flokowane pakowane po 1 parze- para 131
Rękawice nitrylow (niebieskie) op100- op. 1268
Rękawice winylowe bezpudrowe op. po 100 szt (Różne rozmiary)- op. 34
Rękawice z gumy butylowej Butoject Sekuroka,op/1 para (nr katalogowy: K621.1)- op.
20
Wykreśla się z zadania nr 11
Kombinezony jednorazowe o gładkiej powierzchni, antyelektrostatyczne, przewiewne (
model Classic Plus- szt. 510
Tworzy się zadanie 11a
Kombinezony jednorazowe o gładkiej powierzchni, antyelektrostatyczne, przewiewne (
model Classic Plus- szt. 510

