Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz

Pismo: DZP-270-73-2018/3

Bydgoszcz dnia: 2019-01-10

Do wszystkich Wykonawców
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2019-01-08 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi,
Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:
Pytanie 1
Czy w grupie 9 w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zgodnego z
wymaganiami w opakowaniu o pojemności 5 litrów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj.
108 kanistrów zamiast 120 sztuk o pojemności 4,5 litra?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 2 - Dotyczy Grupy 2
Czy ze względu na przeznaczenie, Zamawiający wymaga preparatu zapobiegającego i usuwającego
biofilm, co należy potwierdzić stosownym badaniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga preparatu działającego na wirusa Herpes i Vaccinia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.
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Pytanie nr 4 - Dotyczy Grupy 6:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w op. 1 kg po odpowiednim
przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 5
Czy

Zamawiający

dopuszcza

zmianę

§2

ust.

5

poprzez

nadanie

mu

brzmienia:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, z tym
zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości produktów nie przekroczy „35%”, a Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich grup
objętych umową.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 1 poprzez dodanie zdania trzeciego o treści:
„Wykonawca ma prawo do wystawienia odrębnej faktury w ramach danego zamówienia
jednostkowego w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będą produkty zawierające w swoim
składzie alkohol, co wynika z konieczności zachowania szczególnych wymagań i warunków przewozu
takich produktów”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 7
Czy
1.

Zamawiający

dopuszcza

Wykonawca

zmianę

§

5

zapłaci

ust.

1

poprzez

Zamawiającemu

nadanie

mu

brzmienia:

kary

umowne:

1) w razie zwłoki w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,5 % wartości brutto nie
dostarczonej

partii

produktów

(lub

wybrakowanej

partii)

za

każdy

dzień

zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości
0,5 % wartości brutto wadliwych produktów za każdy dzień zwłoki,, liczony od dnia wyznaczonego
na

usunięcie

wady,

3) za zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji - w wysokości 0,5 % wartości brutto
reklamowanych

produktów

za

każdy

dzień

zwłoki,;

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy;
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy;
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
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Pytanie nr 8
Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 3 lit. b po słowach „3 dni” słowa „roboczych”?
Odpowiedź: W §6 brak ust.3 lit.b. Zamawiający zakłada, że Wykonawca ma na myśli §6 ust.3 i
wyraża zgodę na zmianę treści §6 usta 3 na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia reklamacji i wymiany na produkty wolne od wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.”
Pytanie nr 9
Czy

Zamawiający

dopuszcza

zmianę

§

6

ust.

4

poprzez

nadanie

mu

brzmienia:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych produktów o okres przekraczający 3
dni robocze, lub w przypadku braku wymiany w terminie na produkty wolne od wad zgodnie z ust. 3
powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze niezrealizowanym do ostatniego
dnia okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5
ust. 1 pkt. 4).”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §6 ust.4 na następującą: „W przypadku opóźnienia
Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych produktów o okres przekraczający 3 dni robocze, lub
w przypadku braku wymiany w terminie na produkty wolne od wad zgodnie z ust. 3 powyżej,
Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie jeszcze niezrealizowanym do ostatniego dnia
okresu obowiązywania niniejszej umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5
ust. 1 pkt. 4).
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 1 pkt 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
„zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych oraz
stawek podatku VAT , z tym że zmianie ulegnie cena brutto zaś cena netto pozostanie bez zmian”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 11 - Grupa 4.2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowania 1kg lub 5 kg,
roztwór roboczy aktywny przez 24h, spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Opis
zastosowany przez zamawiającego ogranicza konkurencję wskazując na preparat Chirosan Plus firmy
Schulke. Dopuszczając konkurencyjny preparat zamawiający może uzyskać lepsze warunki cenowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 2 do osobnej grupy nr 11 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert. Jednoczesnie Zamawiający informuje, że żądane
parametry spełnia więcej niż 1 preparat dostępny na polskim rynku.
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Pytanie nr 12 - Grupa 4.5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu skutecznego wobec wymaganego spektrum w czasie
15 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 5 do osobnej grupy nr 13 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 13 - Grupa 4.6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o
spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie
do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus
Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości
bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane
zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych,
co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają
bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 6 do osobnej grupy nr 10 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 14
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub
sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen jednostkowych netto za 1 l rr lub 1
szt. chusteczki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość
brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych netto za 1 l rr lub 1 szt.
chusteczki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku pod warunkiem, że ceny za opakowanie,
wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Pytanie nr 15
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość
opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?
Odpowiedź: W przypadku ułamkowej części opakowań należy wycenić ilość pełnych opakowań
z zaokrągleniem ilości w górę do pełnych opakowań.
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Pytanie nr 16 - Zadanie 1
Prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu w płynie do mycia, dezynfekcji i konserwacji ssaków i
ślinociągów stomatologicznych. Preparat bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru i fenoli.
Preparat działający na B, F(c. albicans), V (BVDB, Vaccinia, HIV, HBV, HCV) w czasie do 30 minut.
Wyrób medyczny, opakowanie a 2L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 17 - Zadanie 4 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez zmianę nr pozycji preparatu w grupie 4 z poz. 3 na poz. 1.
Pytanie nr 18 - Zadane 4 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej
dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG,
inkubatory). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów. Produkt posiada dobrą tolerancję
materiałowa (w tym szkło akrylowe), możliwość aplikacji preparatu w postaci piany lub płynu.
Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B, F(c.albicans), V(
BVDV, Vaciinia, HIV, HBV, HCV, rota, polyoma) – 1 minuta, Tbc(m. terrae) – 15 minut. Wyrób
medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 5 do osobnej grupy nr 13 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 19 - Zadanie 5 pozycja 1
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga preparaty którego działanie sporobójcze będzie
potwierdzoną normą 13704 – jedyną normą określająca działanie sporobójcze w obszarze
medycznym.
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 8.4. ppkt.2 poz.4 SIWZ Zamawiający, w celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda
przedłożenia: „oświadczenia, że Wykonawca posiada pełne protokoły badań potwierdzających
spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach praktycznych
oferowanych preparatów – dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił spektrum i
czas działania oraz że zostaną one udostępnione w dowolnej chwili na wezwanie Zamawiającego
- wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ”.
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Pytanie nr 20 - Zadanie 9 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu a 5kg (tj. 5L=5kg) z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 21 - Do grupy 4 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, o trwałości
roztworu roboczego min. 28 dni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 1 do osobnej grupy nr 12 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 22 - Do grupy 4 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni
wyrobów medycznych do dezynfekcji endoskopów i inkubatorów, będący wyrobem medycznym
klasy IIb, na bazie aktywnego tlenu bez konieczności stosowania aktywatora, zawierający nadwęglan
sodu tetraacetyletylenodiaminę, tenzydy, stabilizatory, związki kompleksujące, inhibitory korozji, bez
aldehydów i związków amoniowych o skuteczności bójczej bakterie (łącznie z MRSA), drożdzaki i
grzyby (EN13624, EN13727, EN14561, EN14562); wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes,
Influenza/H1N1/H5N1, Adenovirus, Polyoma, Vaccina, Poliovirus, DVV/RKI/EN14476), prątki
(M.terrae, M.avium; EN14348, EN14563), spory (Bacillussubtilis EN 13704); z wysokim
obciążeniem organicznym: 2% - 15 min w opakowaniu a’1 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem zachowania
stabilności roztworu roboczego przez co najmniej 36 godzin. Zamawiający dokonał modyfikacji
SIWZ poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 2 do osobnej grupy nr 11 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 23 - Do grupy 4 poz. 3:
Czy do obliczeń należy przyjąć stężenie preparatu dla wymaganego spektrum dla warunków
obciążonych substancją organiczną czy nieobciążonych substancją organiczną?
Odpowiedź: Należy przyjąć stężenie preparatu dla wymaganego spektrum dla warunków
obciążonych substancją organiczną. Jednocześnie Zamawiający zmienia wymaganą ilość
roztworu roboczego z dotychczasowej ilości 207900l na 20790 l. Zamawiający dokonał
modyfikacji SIWZ poprzez zmianę nr pozycji preparatu w grupie 4 z poz. 3 na poz. 1.
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Pytanie nr 24 - Do grupy 4 poz. 5:
Czy Zamawiający uzna w miejsce opinii IMiDz opinię użytkową oddziału szpitalnego lub
oświadczenie producenta w przedmiotowym zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający uzna w miejsce opinii IMiDz oświadczenie producenta o możliwości
bezpiecznego stosowania oferowanego preparatu w obszarze neonatologii. Zamawiający dokonał
modyfikacji SIWZ poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 5 do osobnej grupy nr 13 oraz
zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 25 - Do grupy 4 poz. 6:
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek o stabilności po otwarciu przez min. 2 miesiące
potwierdzonej przez producenta, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo
ofert.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ
poprzez wydzielenie preparatu z grupy 4 poz. 6 do osobnej grupy nr 10 oraz zastosowanie
pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 26 - Do grupy 4 poz. 6:
Prosimy o wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu i dopuszczenie w tej pozycji chusteczek linii
Sani Cloth® aktualnie używanych w placówce Zamawiającego, posiadających stabilność min. 2
miesiące po otwarciu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, do których personel nie zgłaszał
zastrzeżeń użytkowych. Umożliwi to złożenie większej liczbie oferentów konkurencyjnych cenowo
ofert w trosce o interes ekonomiczny szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. nr 6 z grupy nr 4 do osobnej grupy nr 10. Zamawiający
dopuszcza w wydzielonej grupie nr 10 (dotychczasowa poz. nr 6 w grupie nr 4) wszystkie
chusteczki, które spełniają parametry określone w SIWZ.
Pytanie nr 27 - Do grupy 5 poz. 1
W celu właściwego określenia kompatybilności oferowanych chusteczek prosimy o podanie modeli
sond przezprzełykowych, do których dezynfekcji będą stosowane opisane chusteczki.
Odpowiedź: W Zakładzie Endoskopiii Gastroenterologicznej Zamawiającego znajdują się sondy
Pentax.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 16 pozycji nr 6? Zadając to pytanie oferent
ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jestdla Zamawiającego trudniejsze ze względów
technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne
dlaZamawiającego mogą być istotne. Przy podziale pakietu, do przetargu mogą przystąpić oferenci –
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producenci środków i wyłączni dystrybutorzy zapewniającznacznie niższe ceny niż pośrednicy
(hurtownie).
Odpowiedź: W niniejszym postępowaniu nie ma części nr 16. Zamawiający zakłada, że
Wykonawca ma na myśli grupę nr 4. Zamawiający wydziela poz. nr 6 z grupy nr 4 do osobnej
grupy nr 10.
Pytanie nr 29 - Grupa 4 poz. 6
Czy zamawiający dopuści chusteczki do podstawowej szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na
bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie
do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór,
którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli.
Posiadające

opinię

dermatologiczną

oraz

pozytywną

opinię

producentów

urządzeń

ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze ok.
18g/m2 wykonane z polipropylenu. Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne zgodne z
obowiązującymi wytycznymi dot. poziomu ryzyka- strefa pozbawiona ryzyka KOLOR NIEBIESKI ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wydziela poz. nr 6 z grupy nr 4
do osobnej grupy nr 10.

Pytanie nr 30 - Grupa 5
Czy zamawiający dopuści chusteczki do podstawowej szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na
bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(
łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2
minut.Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru,
aldehydów, fenoli. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 17g/m2
wykonane z polipropylenu.Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne zgodne z obowiązującymi
wytycznymi dot. poziomu ryzyka- strefa bardzo wysokiego ryzyka KOLOR CZERWONY ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Grupy produkt z Grupy 4 poz. 6 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do
mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy,
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.
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Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN
13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30
minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, stabilność po
otwarciu 28 dni?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do
mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy,
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN
13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30
minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, stabilność po
otwarciu 28 dni?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do
mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy,
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN
13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30
minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, stabilność po
otwarciu 28 dni? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU
PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. nr 6 z grupy nr 4 do osobnej grupy nr 10. Zamawiający
nie dopuszcza chusteczek opisanych powyżej przez Wykonawcę.
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Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z

2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
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