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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2018-03-12 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w
postępowaniu prowadzonym na w trybie przetarg nieograniczony - procedura poniżej 30 000 € na:
Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 3 zadaniach asortymentowych,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie 1
Zadanie nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie
alkoholu, w tym sond USG, bez zawartości alkoholi, na bazie QAV, wymiary: 200x200 mm. Spektrum działania: B (EN 13727), F
(EN-13624 - C.albicans), Tbc (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Papova, Rota, Noro). Preparat posiada pozytywną
opinię użytkową dla stosowania w oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Opakowanie 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 2
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 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, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej
terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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?
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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, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej
terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 17x23 z przeliczeniem ilości.
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

