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Kraków, 6 lipca 2018 r.  
Nr postępowania: ZP 5/2018 

 
 
 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ  
 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

środków dezynfekcyjnych.  

 

Modyfikacja dotyczy zapisów: 

1. § 1 ust. 10 załącznika nr 5 do SIWZ.  

2. Treści załącznika nr 2 do umowy (załącznika nr 5 do SIWZ). 

 

 

1. § 1 ust. 10 załącznika nr 5 do siwz otrzymuje brzmienie: 

 

10. WYKONAWCA zobowiązuje się użyczyć ZAMAWIAJĄCEMU 120 sztuk dozowników do 

preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do umowy. Wydanie 

dozowników ZAMAWIAJĄCEMU nastąpi w jego siedzibie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

2. Załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Szczegółowy opis dozowników 

 

1. Dozowniki kompatybilne z preparatami do higienicznego i chirurgicznego mycia, dezynfekcji 

oraz pielęgnacji rąk w obszarze medycznym. Spełniający wszystkie kryteria zgodne z definicją 

systemu zamkniętego: konstrukcja dozownika i opakowań preparatów eliminująca możliwość 

tworzenia się biofilmu (brak jakichkolwiek przewodów o długim wąskim przekroju).  Dozowniki 

łokciowe, z trwałego tworzywa bez elementów metalowych i transparentnych, maksymalnie 3 

części składowe w tym dodatkowe zabezpieczenie zaworu dozującego przed bezpośrednim 

kontaktem z dłonią, ściana obudowy przejrzysta, pozwalająca na łatwą identyfikację produktu 

– w ilości 60 sztuk.  
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2. Uniwersalny dozownik łokciowy SM-2, wykonany z tworzywa ABS, dostosowany do butelek o 

pojemności 500 ml. Budowa dozownika pozwala na kontrole ilości preparatu, łatwy w 

czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki. Możliwość dozowania 

preparatu w dawkach 1, 2 i 3 ml. Specjalna konstrukcja pompki i zintegrowany z nią docisk do 

butelki zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatu. Wymiary: wysokość: 30 cm, 

szerokość: 9,5 cm, głębokość 12 cm, głębokość z ramieniem 20,5 cm – w ilości 60 sztuk.  

 

 

 

Zmieniona treść SIWZ, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 6 lipca 2018 r. 

 

 


