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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2020-11-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia,
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony - procedura poniżej 30 000 € na:
Dostawy produktów różnych ujęte w 6 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala
Powiatowego w Limanowej,
Pytanie 1
Zadanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z
poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO
9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na
brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie
jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu.
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe?
Odpowiedź: Zgodnie z IWZ
Pytanie 2
Zadanie 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści w ramach pozycji 1 prostokątną ściereczkę nasączoną środkiem myjącym o
parametrach:
o Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
o Wykonana w całości z poliestru
o Rozmiary 12 x 20 cm
o Gramatura 100 g/m2
o Wyrób jednorazowy
o Nie zawiera lateksu
o Opakowanie 24 sztuki z przeliczeniem ilości
o dołączona do opakowania instrukcja użycia w języku polskim?
Odpowiedź: Zgodnie z IWZ
Pytanie 3
1.Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych
powierzchni i wyrobów medycznych w obszarach medycznych włącznie z głowicami USG, substancja aktywna: chlorek
didecylodimetyloamoniowy, spektrum i czas działania potwierdzony spełnieniem norm EN13727 (bakteriobójcze), EN13624
(drożdżobójcze), EN16615 (bakteriobójcze i drożdżobójcze), EN14348 (prątkobójcze), EN14476 (wirusobójcze), preparat posiada
pozytywną opinię producenta dla zastosowania w oddziałach dziecięcych i noworodkowych, wymiar chusteczki 13 x 20cm, wrób
medyczny kl. IIa, konfekcjonowane w op. puszka 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis wymiaru chusteczki.
Pytanie 4
Zadanie 1
Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia bezalkoholowych chusteczek do mycia i szybkiej dezynfekcji małych
powierzchni i wyrobów medycznych w obszarach medycznych włącznie z głowicami USG .Substancja aktywna: chlorek
didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania potwierdzony spełnieniem norm EN13727 (bakteribójcze), EN13624

(drożdżobójcze), EN13624(grzybobójcze), EN14348 (prątkobójcze),EN14476(wirusobójcze wobc HIV,HBV,HCV, Rota, Noro,
Vaccinia). Z możliwością poszerzenia o Cl.Difficile – 15 minut. Wyniki dotyczą roztworu nierozcieńczonego. Preparat posiada
pozytywną opinię dla zastosowania w oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wymiar chusteczki nie mniejszy niż
200*200mm.Wyrób medyczny kl.IIa
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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