PAŃSTWOWY
WETERYNARYJNY

INSTYTUT

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na materiałów weterynaryjnych, środków dezynfekcyjnych, leków, materiałów
aptecznych
znak sprawy DG-2501/25769/2737/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/25769/2860/11

2011/12/20

MODYFIKACJA nr 3 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:
1. Wyłącza się pozycje z zadania nr 3
Chusteczki dezynfekcyjne op. A 90 szt- szt 137
Incides N , chusteczki nr kat. IDT 81 72 95 op. 90 szt.- op 60
2. Wyłącza się pozycje z zadania 4
MANISOFT płyn do mycia i pielęgnacji op.500ml (nr katalogowy: 303915)- op.
50
Manisoft płyn do mycia i pielęgnacji, op. a'6l (nr katalogowy: P301667)- op. 30
SKINMAN SOFT 500ml (nr katalogowy: 3005300)- szt. 50
SKINMAN SOFT 5l (nr katalogowy: 3005310)- szt. 12
3. Wyłącza się pozycje z zadania 3a
chusteczki do dezynfekcji do odkażania małych powierzchni i sprzętu
medycznego esteerSEPT, op/120szt- op. 89
ESEPT;Op./1000 ml. Gotowy do użycia, hypoalergiczny preparat na bazie
alkoholu do higienicznej ichirurgicznej dezynfekcji rąk.- op. 35
Płyn do dezynfekcji Propano AF opakowanie ze spryskiwaczem o poj 1L- op. 257
PROPANO AF ;Op./5 litrów – op. 30
mydło antybakteryjne w płynie w op. po 5 l.- op. 58
4. Wyłącza się pozycje z zadania 3b
Aerodesin 2000 butelka o poj. 1l. z rozpylaczem- op. 721
Aerodesin 2000 kanister o poj. 5 l- op. 68
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach o poj. 1l.- op. 131
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach z rozpylaczem o poj. 250ml- op. 418
5. Wyłącza się pozycje z zadania 4a
Aerodesin 2000 kanister o poj. 5 l- op.22
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6. Tworzy się zadania 3c
Chusteczki dezynfekcyjne op. A 90 szt- szt 137
Incides N , chusteczki nr kat. IDT 81 72 95 op. 90 szt.- op 60
7. Tworzy się zadanie 3d
MANISOFT płyn do mycia i pielęgnacji op.500ml (nr katalogowy: 303915)- op.
50
Manisoft płyn do mycia i pielęgnacji, op. a'6l (nr katalogowy: P301667)- op. 30
SKINMAN SOFT 500ml (nr katalogowy: 3005300)- szt. 50
SKINMAN SOFT 5l (nr katalogowy: 3005310)- szt. 12
8. Tworzy się zadanie 3e
Aerodesin 2000 butelka o poj. 1l. z rozpylaczem- op. 721
Aerodesin 2000 kanister o poj. 5 l- op. 68
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach o poj. 1l.- op. 131
AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach z rozpylaczem o poj. 250ml- op. 418
9. Tworzy się zadanie 4c
Aerodesin 2000 kanister o poj. 5 l- op.22

