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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ
w Parczewie
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania
zadane przez Wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Pyt.1 dotyczy Zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 niepylący preparat myjąco-dezynfekujący do
narzędzi na bazie nadwęglanu sodu, TAED, enzymów (w tym proteaza, lipaza, amylaza),
z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu z zawartością granulek. Wykazujący
pożądane spektrum działania w czasie 10 minut w stężeniu 2%, spełniający pozostałe
wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
Pyt. 2 dotyczy Zadania nr 3
Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.
Zawierające w swoim składzie: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3diamina,
0,14%
poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omegahydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Bez zawartości
aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum
działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V
(HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5
minut. Chusteczki, które chcemy zaoferować posiadają badania zgodnie z EN 16615 dla
działania bakteriobójczego i bójczego wobec C.albicans. Wymiary: 13x20 cm.
Opakowanie: puszka 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 40
op. po 100 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.
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