Ogłoszenie nr 2022/BZP 00117106/01 z dnia 2022-04-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317038
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Szpitalna 12
1.4.2.) Miejscowość: Augustów
1.4.3.) Kod pocztowy: 16-300
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.4.7.) Numer telefonu: 87 644 42 59
1.4.8.) Numer faksu: 87 643 34 19
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117106/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-11 11:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00109907/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)
Przed zmianą:
Pakiet I - 16 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
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Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet I - 16 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)
Przed zmianą:
Pakiet II - 13 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
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W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet II - 13 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)
Przed zmianą:
Pakiet III - 9 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
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fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet III - 9 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)
Przed zmianą:
Pakiet IV - 1 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
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nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet IV - 1 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)
Przed zmianą:
Pakiet V - 19 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
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Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet V - 19 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)
Przed zmianą:
Pakiet VI - 9 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
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Po zmianie:
Pakiet VI - 9 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7)
Przed zmianą:
Pakiet VII - 4 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet VII - 4 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 8)
Przed zmianą:
Pakiet VIII - 2 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest
PZH dopuszczający do użycia.
Po zmianie:
Pakiet VIII - 2 poz.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Augustowie zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu
zamówienia).
Dostawy towaru będą obejmowały ilości określone każdorazowo przez Zamawiającego.
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Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych
zamówień przekazywanych Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz szczegółowej oferty cenowej (OPZ)
oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający, w przypadku zmiany swoich potrzeb, zastrzega możliwość zmiany ilości w poszczególnych elementach
dostawy.
Podane w formularzu szczegółowej oferty cenowej, ilości poszczególnych produktów są jedynie wielkościami
szacunkowymi. Ostateczna ilość artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu min. 60% wielkości przedmiotu zamówienia.
Dostarczanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie (dostawy częściowe wg potrzeb Zamawiającego) do
siedziby Zamawiającego, tj. Loco-Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul.
Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oraz wniesienia zamówionego towaru w miejsce
wskazane w pkt 8.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania
fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez
uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
Wszystkie produkty muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej
nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób
przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy – dla środków z określonym terminem
ważności - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie
karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów
dezynfekujących).
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