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Jaszczów, dnia 22.03.2022r. 
Zamawiający: 

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie 

Jaszczów 211B, 21-020 Milejów 

 
PZAZJ.272.5.2022 
                                                                                             Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 
 

 
MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

„Sukcesywne dostawy środków chemicznych do prania do siedziby Zamawiającego wraz z 
zapewnieniem usługi dozowania środków piorących oraz obsługi i serwisu systemu 

dozującego” 
 

Zamawiający Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, 
działając w oparciu o rozdział VII pkt 8 Zapytania ofertowego dokonuje modyfikacji w 
następującym zakresie: 
 

 

1.Rozdział III– Opis przedmiotu zamówienia  

Pkt. 4 – przed modyfikacją w brzmieniu było: 

Wszystkie wymienione powyżej środki muszą być przeznaczone do użytku profesjonalnego. 
 

Pkt. 4 – po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

Wszystkie wymienione powyżej środki muszą być przeznaczone do użytku profesjonalnego. 
Środki piorące powinny wywabiać, usuwać, dopierać plamy tłuste, oleiste po maściach, 
kremach itp., a także plamy pochodzących z płynów ustrojowych, białkowych typu krew, 
mocz i inne, powstałych na szpitalnych oddziałach oparzeniowych, dermatologicznych, 
wewnętrznych, chirurgicznych, ortopedycznych i innych 

Pkt. 10. – przed modyfikacją w brzmieniu było: 
Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i serwisu oraz nadzoru nad urządzeniami dozującymi 
wraz z  dojazdem do zamawiającego po otrzymaniu zgłoszenia bądź zdalna obsługa systemu 
dozowania, zaprogramowaniem urządzeń i systemów dozowania zgodnie z procesem 
technologicznym prania z barierą higieny. 
 
Pkt. 10 – po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i serwisu oraz nadzoru nad urządzeniami dozującymi 
wraz z  dojazdem do zamawiającego po otrzymaniu zgłoszenia bądź zdalna obsługa systemu 
dozowania, zaprogramowaniem urządzeń i systemów dozowania zgodnie z procesem 
technologicznym prania z barierą higieny. W związku z tym, iż zainstalowana stacja dozująca 
jest na gwarancji, pod pojęciami obsługi, nadzoru i serwisu Zamawiający rozumie: 
- znajomość Wykonawcy w zakresie obsługi centralnego systemu dozowania Prime Multilav 
udokumentowana przez co najmniej 2 dotychczasowych użytkowników-referencje. 
- Wykonawca winien posiadać niezbędne oprogramowanie (LavNet) do obsługi systemu 
dozowania, które umożliwia stacjonarną oraz zdalną obsługę. Wymaganie to jest związane z 
możliwością szybkiej reakcji na zapotrzebowania Zamawiającego. 
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- Wykonawca winien posiadać dostęp do części zamiennych, które ulegają naturalnemu 
zużyciu podczas użytkowania (wężyki silikonowe) i być zdolny do wymiany ich na własny koszt 
w ramach dostarczanych produktów chemicznych. 
- W przypadku uszkodzenia systemu dozowania, które nie będzie podlegać gwarancji, 
Wykonawca przejmie odpowiedzialność w zakresie przywrócenia pełnej sprawności 
urządzenia. 
 
2. Rozdział X – Miejsce oraz termin składania ofert 

 
Pkt.1 – przed modyfikacją w brzmieniu było 

      Ofertę należy złożyć do dnia 24.03.2022 r.  do godziny 9:00 

 
Pkt.1 – po modyfikacji w brzmieniu jest 

      Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2022 r.  do godziny 9:00 
 

 
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 
 
 
 

                       Dyrektor 

Powiatowego Zakładu Aktywności 

         Zawodowej w Jaszczowie 

              /-Elżbieta Brodzik-/  

     

 
  

                      

 
 
 

 


