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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa środków do dezynfekcji
Numer ogłoszenia: 104083 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  do
niniejszego  postępowania,  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienia  zapisów  siwz,  na  które  zamawiający
poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  4  dopuści  enzymatyczny  preparat  do  mycia  i  dezynfekcji
instrumentów  chirurgicznych  i  rotacyjnych  ze  stali  szlachetnej,  niklu,  miedzi,  aluminium,  gumy,
porcelany, szkła i tworzywa sztucznego oraz endoskopów. Postać: płyn, zakres i  czas działania: B, Tbc,
F, V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno, Polio) – 15
min.  Zawartość  i  nazwa   substancji  aktywnej  w  100  g  produktu:  11,5  g  N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano-1,3–diamina,  3,12  g  Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól),  1,25  g  Chlorek
didecylodimetyloamonu, inhibitory korozji.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 2
Pakiet 1 poz.  2 
Z uwagi na fakt ,  iż opisany przez  Państwa preparat  został wycofany z  sprzedaży ,  zwracamy się
z prośba o  dopuszczenie  preparatu  na  bazie  72-  g  etanolu  do  dezynfekcji  małych  powierzchni  o
spektrum działania  B,F,V Tbc do  30  sek  . 
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  pod  warunkiem,  że  zaproponowany  preparat
pakowany jest w butelki typu spray.

PYTANIE NR 3
Pakiet  1 poz.  9
Czy Zamawiający dopuści preparat  na bazie  72 g  etanolu  do  dezynfekcji  małych powierzchni  o
szerokim spektrum działania  B,V,F, Tbc  w czasie  30 sek  , z możliwością  stosowania do powierzchni
mających kontakt z żywnością  ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 4
Dotyczy Pakietu nr 1 
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 32,5 g propan-1-ol, 18g etanol, 0,1g glutaraldehyd
przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni, postać płyn, zakres działania: B, Tbc, F, V – 1 min.,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  pod  warunkiem,  że  zaproponowany  preparat
pakowany jest w butelki typu spray.
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PYTANIE NR 5
Dotyczy Pakietu nr 1
Poz. 4  - Czy Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki nasączone etanolem (70g) do dezynfekcji
małych i trudnodostępnych powierzchni, zakres działania B, F, Tbc, V w czasie do 1 min., spełniające
pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6
Dotyczy Pakietu nr 1
Poz.  5  -  Czy Zamawiający dopuści  preparat  spełniający wymagania SIWZ,  o  dużo krótszym czasie
działania  B,  Tbc,  F,  V  do  5  min.,  konfekcjonowany  w  op.  5L  po  odpowiednim  przeliczeniu
zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 7
Dotyczy Pakietu nr 1
Poz. 7  - Czy Zamawiający dopuści preparat o zawartości 4,5g NaDCC w jednej tabletce uwalniającej
2,5g aktywnego chloru, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8
Pakiet 4
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
preparatu  dezynfekującego  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ  na  bazie  chlorku  benzalkonium  
i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie
bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN
13624,  EN 14562)  oraz  BVDV,  HBC,  HIV,HCV,  Vaccinia  w czasie  do  15  minut  w  stężeniu  0,5% z
możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i
Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN
14885.  Jedynie  preparaty  przebadane  w  takich  warunkach  gwarantują  skuteczne  działanie  w
warunkach praktycznych.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 9
Pakiet nr 1, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu Incidin foam, który wykazuje działanie na
Tbc – w czasie 3 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 10
Pakiet nr 1, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu alkoholowego przeznaczonego do szybkiej
dezynfekcji małych powierzchni oraz  miejsc trudnodostępnych; oparty o etanol, zawartość alkoholu
do 50g/100g produktu; niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V
(HBV,  HCV,  HIV,  Vaccinia,  BVDV,  Rotawirus,  Norowirus,  Adenowirus)  w  czasie  do  1  min.  Wyrób
medyczny ? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego preparat został wycofany.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11
Pakiet nr 1, poz. 7
Prosimy o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu Haz-tabs w tabletkach zawierającego w
swoim składzie 4,5g dichloroizocyjanuranu sodu, uwalniającego 2,5g aktywnego chloru.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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PYTANIE NR 12
Pakiet nr 1, poz. 9
Prosimy o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu zawierającego w swoim skaldzie 50g 1-
propanol  i  czwartorzędowe  związki  amoniowe  z  możliwością  stosowania  w  pionie  żywieniowym.
Spektrum działania: B, F – 1 minuta, opakowanie 1L ze spryskiwaczem z przeliczeniem wymaganych
ilości ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13
W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  powyższe,  prosimy  o  określenie  ilości  opakowań,  które  należy
wycenić.  Czy wycenić ułamkową ilość opakowań,  czy zaokrąglać w górę,  bądź zgodnie  z zasadami
matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
Odpowiedź: Należy wycenić 75 op po 1 litrze.

PYTANIE NR 14
Dotyczy pakietu nr 4:
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie płynnego koncentratu
do  sporobójczej  dezynfekcji  wysokiego  poziomu  narzędzi  i  endoskopów  (w  tym  wrażliwych  na
działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki
myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio,
Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Preparat posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z
normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy,
tenzydów,  aminoetanolu.  Nie  zawiera  związków  uwalniających  aktywny  tlen,  chloru,  aldehydów,
kwasu  nadoctowego,  bez  aktywatora.  Możliwość  zastosowania  do:  narzędzi  (w  tym  do  myjek
ultradźwiękowych),  endoskopów  giętkich  i  sztywnych.  Kompatybilność  z  metalami  i  tworzywami
sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Stężenie użytkowe 2,5%. Opakowanie 1-litrowe lub
5-litrowe
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

PYTANIE NR 15
PAKIET 1
Poz.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do
szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi  
i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na
działanie  alkoholu,  opartego  o  mieszaninę  rożnych  czwartorzędowych  związków  amoniowych,  o
spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min,
prątki  gruźlicy  w  czasie  do  15min,  w  opakowaniach  1L  ze  spryskiwaczem  spieniającym,  z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 16
PAKIET 1
Poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  dezynfekcji
powierzchni  małych  i  trudnodostępnych,   również  na  oddziałach  noworodkowych  oraz  w  pionie
żywieniowym,  na  bazie  alkoholi,  zawierającego  etanol,  propan-1-ol,  amfoteryczne  związki
powierzchniowo czynne, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV,
HBV,  HCV,  HSV,  Noro,  Vaccinia,  Rota)  w  czasie  do  1  min.,  z  możliwością  rozszerzenia  o  Polio,
zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1L?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 17
PAKIET 1
Poz. 4
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Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  chusteczek  do  dezynfekcji  małych  powierzchni  i
sprzętu medycznego o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro,
HSV) w czasie do 1 minuty,  Adeno w czasie do 2 min w opakowaniach  a 200szt,  z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
 
PYTANIE NR 18
PAKIET 1
Poz. 7 
Czy  Zamawiający  dopuści  preparat,  oparty  na  bazie  aktywnego  chloru,  w  tabletkach  3,3g,
przeznaczony  do  dezynfekcji  wszelkich  zmywalnych  powierzchni  i  przedmiotów
niezanieczyszczonych  i  zanieczyszczonych  substancjami  organicznymi,  w  tym  również  do
dezaktywacji  rozlanej  krwi  i  innych  wydzielin  oraz  wydalin.  Zalecany  do  codziennej  dezynfekcji,
likwidacji zakażeń ogniskowych, z możliwością użycia także w przemyśle spożywczym, o spektrum
dzialania :B, F (C. albicans, A. niger), V (w tym Polio i Adeno), Tbc (M. terrae + M. avium), -15 min., S (C.
difficile) w warunkach twz. brudnych w czasie do 10 min, dopuszczony do kontaktu z żywnością w
opakowaniach po 300tabl, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 19
PAKIET 1
Poz. 8.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  przeznaczonego  do
dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego,  na bazie aktywnego tlenu,o spektrum
działania:  B,  Tbc,  F,  V (Adeno,  Polio,  Vaccinia,  Noro,  HIV,  HCV,  HBV,  SARS,  Papova  SV40,  Rota),  S
(Baccilius  subtilis,  Baccilius  pumilis)  w  czasie  do  15  min  .Preparat  w  koncentracie,  w  postaci
granulatu,  zarejestrowany  jako  wyrób  medyczny,  w  opakowaniach  40g  lub  900g  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 20
PAKIET 1
Poz.10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji 
powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, 
soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 
związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w 
czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min,  o wymiarach 20 cm x 20 cm, 
w opakowaniach a 200szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób 
medyczny
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 21
PAKIET 2
Poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komponentu do neutralizacji, zmiękczania i płukania,
przystosowanego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp. oraz
do zmiękczania wody, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne,
stabilizatory twardości,, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 1-2 i roztworu użytkowego ok. 4,5,
zarejestrowanego  jako  wyrób  medyczny,  w  płynie,  w  opakowaniach  a  5  kg  po  odpowiednim
przeliczeniu ilości opakowań? Czy do obliczeń  przyjąć 5l = 5kg?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 22
PAKIET 2
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Poz.2.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  neutralizującego,  przystosowanego  do
przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, instrumentów MIC, kontenerów ze
stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych
na  salach  operacyjnych  oraz  butelek  niemowlęcych,  na  bazie  kwasu  cytrynowego,  bez  zawartości
związków  powierzchniowo  czynnych,  fosfatów  i  fosforanów,  o  pH  koncentratu  ok.  2  i  roztworu
użytkowego  ok.  3,2,  dozowanie  1-2g/l,  zarejestrowanego  jako  wyrób  medyczny,  w  płynie,  w
opakowaniach a 20 l?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 23
PAKIET 2
Poz.3.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  alkaiczno-enzymatycznego  preparatu  do
maszynowego mycia endoskopów elastycznych, na bazie enzymów oraz substancji powierzchniowo
czynnych,  wykazujący doskonalą kompatybilność materiałową, zarejestrowany jako wyrób medyczny
w opakowaniach a 5 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 24
PAKIET 2
Poz.4. 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  do  maszynowego  mycia  narzędzi  oraz
wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie
niejonowych związków powierzchniowo czynnych,  enzymów, glikoli  konserwujących i  inhibitorów
korozji,  działającego  w  stężeniu  0,5%,   o  pH  koncentratu  6-7,5,  zarejestrowanego  jako  wyrób
medyczny, w opakowaniach a 5l, z odpowiednim przeliczenie ilości opakowań?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 25
PAKIET 2
Poz. 5. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do łącznego
mycia  i  dezynfekcji  łóżek,  wózków,  pojemników  sterylizacyjnych,  stołów  operacyjnych,  butów
operacyjnych  w  myjniach  –  dezynfektorach.  Posiadający  działanie  bakteriobójcze  i  wirusobójcze
Posiadający  w  swoim  składzie  m.  in.  Chlorek  dioktylodimetyloamoniowy,  fenoksypropanol  oraz
niejonowe związki powierzchniowo czynne. pH ok. 6, Opakowanie 20 l?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 26
PAKIET 2
Poz. 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komponentu do neutralizacji, zmiękczania i płukania, 
przystosowanego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp. oraz 
do zmiękczania wody, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, 
stabilizatory twardości,, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 1-2 i roztworu użytkowego ok. 
4,5,zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim 
przeliczeniu ilości opakowań? Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 5l l=5kg?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 27

PAKIET 2
Poz. 7
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do łącznego
mycia  i  dezynfekcji  łóżek,  wózków,  pojemników  sterylizacyjnych,  stołów  operacyjnych,  butów
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operacyjnych  w  myjniach  –  dezynfektorach.  Posiadający  działanie  bakteriobójcze  i  wirusobójcze
Posiadający  w  swoim  składzie  m.  in.  Chlorek  dioktylodimetyloamoniowy,  fenoksypropanol  oraz
niejonowe  związki  powierzchniowo  czynne.  pH  ok.  6,  Opakowanie  20  L  kg,  po  odpowiednim
przeliczeniu ilości opakowań? Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 20l=20kg?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 28
Pytania ogólne: 
W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości 
opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 
w górę). 
Odpowiedź: Proszę zaokraglać zawsze w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 29
Pakiet 1 pozycja 1 i 2  
Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu  na bazie etanolu, bez dodatkowych substancji czynnych, 
fenoli i aldehydów, do szybkiej dezynfekcji małych miejsc w sprayu. Szybsze spektrum działania: B, F, 
V (adeno) do 30 sekund. Produkt nie zawierający substancji drażniących (Xi). Opakowanie 1L ze 
spryskiwaczem.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 30
Pakiet 1 pozycja 4  
Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu w postaci chusteczek nasączonych preparatem na bazie
etanolu bez dodatkowych substancji  czynnych,  fenoli  i  aldehydów.  Do szybkiej  dezynfekcji  małych
miejsc  z  możliwością  użycia  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk.  Szybsze  spektrum  działania:  B,  F,  V
(adeno) do 30 sekund.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza 

PYTANIE NR 31
Pakiet 1 pozycja 7
Prosimy o możliwość zaoferowania produktu w opakowaniu po 300 tabletek.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 32
Pakiet 1 pozycja 8 
Prosimy  o  możliwość  zaoferowania  produktu  na  bazie  nadwęglanu  sodu,  do  mycia  i  dezynfekcji
powierzchni  i  narzędzi.  Aktywny  również  wobec  przetrwalników  (S)  w  wymaganym  czasie.
Opakowanie 1000g z miarką 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE NR 33
Pakiet 1 pozycja 9
Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu  na bazie etanolu, bez dodatkowych substancji czynnych,
fenoli i aldehydów, do szybkiej dezynfekcji małych miejsc w sprayu. Szybsze spektrum działania: B, F,
V  (adeno)  do  30  sekund.  Produkt  nie  zawierający  substancji  drażniących  (Xi).  Dopuszczony  do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 34
Pakiet 4 pozycja 1
Prosimy  o  dopuszczenie  do oceny  produktu  na  bazie   chlorku  benzalkoniowego  i  2-fenylofenolu,
zawierający inhibitory korozji  i  wykazujący wysoką kompatybilność materiałową. Przeznaczony do
mycia i dezynfekcji  narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego,  cewników, endoskopów i
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pozostałych wyrobów medycznych. Środek przebadany zgodnie z normą EN-PN 14885 w warunkach
brudnych, przy wysokim obciążeniu. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) w czasie 5 minut.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Odpowiedz  na  powyższe  pytanie  należy  traktować  jako  obowiązujące  zmiany  
i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Przy wypełnianiu
załącznika nr 4, należy powołać się na numer odpowiedzi, dopuszczający dany parametr.

MODYFIKACJE
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób:

1. W siwz w cz. 13 zamawiający zastępuje zapis:
[...13. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  07.07.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 12.5 .
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 07.07.2016 r. o godz. 09.30 w budynku 
administracyjnym  (sala konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego . ...]
zapisem:
[...13. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  11.07.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 12.5 .
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 11.07.2016 r. o godz. 09.30 w budynku 
administracyjnym  (sala konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego ....]

W związku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagającymi zmian w ofertach zamawiający
przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.07.2016 r. 

Z poważaniem
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