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Nr sprawy: 18EZP/380/MAS/8/2016

Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie środków dezynfekcyjnych dla potrzeb
CPiT w Bystrej
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Specjalista ds.
Pytanie nr 1
Zamówień Publicznych Dotyczy pakietu 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni delikatnych,
tel./fax (33) 499 18 10
wrażliwych na działanie alkoholi o spektrum bójczym zgodnym z SIWZ o rozmiarze
zp@szpitalbystra.pl
200x200 mm w opakowaniu a 200 szt., spełniające wymagania SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza chusteczki o rozmiarze większym niż opisane w SIWZ , które
spełniają pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni delikatnych,
wrażliwych na działanie alkoholi o spektrum bójczym zgodnym z SIWZ o rozmiarze 330x200
mm w opakowaniu flow pack 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań, spełniające
wymagania SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza chusteczki o rozmiarze 330x200 spełniające pozostałe wymagania
SIWZ , pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań .
Zamawiający nie dopuszcza opakowań flow pack .
Pytanie nr 3
Pakietu nr 1, poz. 5 i poz. 6:
1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu
potwierdzoną badaniem ?
2. Czy w trosce o dezynfekowane narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny Zamawiający
wymaga, aby oferowany preparat posiadał badania potwierdzające brak korozyjności
wżerowej wg europejskiej metodyki badania elektrochemicznego?
3. Czy Zamawiający wymaga preparatu również o działaniu wirusobójczym – HIV, HBV,
HCV, Vaccinia, Herpes, A H1N1 w czasie 5 min.?
Odpowiedź
Ad. 1 Zamawiający wymaga aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu.
Ad.2 Zamawiający wymaga aby oferowany preparat posiadał:
- właściwości antykorozyjne chroniące dezynfekowane narzędzia przed korozją
- wysoką kompatybilność materiałową aby mógł być stosowany do wszystkich wyrobów
medycznych
Ad. 3 Nie wymaga.
Pytanie nr 4
Pakiet 1
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych
powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego(45% i izopropylowego 30%) i czwartorzędowej
soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F
(C.albicans, A. Niger), MRSA, V (BVDV/Vaccina, rota), prątki (M.terrae, M. Avium, M.Tbc)
-30 sekund, V (Polio, Adeno) – 30 sek. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną
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badaniami klinicznymi.Nie wymagający spłukiwania, mogący być używany do powierzchni
mających kontakt z żywnością. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar
medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.). Wyrób medyczny kl.II A preparat w
opakowaniach 1l ze spryskiwaczem.
Poz.2 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych
powierzchni na bazie alkoholi ( etylowego(45% i izopropylowego 30%) i czwartorzędowej
soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F
(C.albicans, A. Niger), MRSA, V (BVDV/Vaccina, rota), prątki (M.terrae, M. Avium, M.Tbc)
-30 sekund, V (Polio, Adeno) – 30 sek. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną
badaniami klinicznymi. Nie wymagający spłukiwania, mogący być używany do powierzchni
mających kontakt z żywnością. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885 - obszar
medyczny w zakresie działania B, F, V, prątki.). Wyrób medyczny kl.II A preparat w
opakowaniach 5l.
Odpowiedź
Poz. 1 TAK
Poz. 2 TAK
Pytanie nr 4
Pakiet 3
Poz.3 Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia ciała, który po zastosowaniu należy
spłukać, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
Odpowiedź
TAK

W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy. W związku z tym w treści oferty, w szczególności w tej części, która jest
przygotowywana w oparciu o formularze stanowiące integralną część siwz, należy dokonać
odpowiednich zmian.

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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