Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 30/18

Poznań 26 lipca 2018

DOTYCZY: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR SPRAWY: 30/18
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164, poz. 1163) prosimy o
udzielenie wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących:
PAKIET 2
POZ. 1,2,3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci
emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk,
sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas
mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz
mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH
4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach:
poz.1. - 500ml,
poz.2. - 1 L,
poz.3. - 5 L?
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

POZ. 6, 7,8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaie gotowego do użycia alkoholowego
preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan2-ol (75g), zawierający substancje pielęgnujące (dexpanthenol +
ethylhexyglicerol),bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna
dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN
12791) w ciągu 90 s. Spektrum
działania: B (w tym Tbc), F- 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia,
Rota) - 15 s. Noro - 30 s, adeno - 2 min.
w opakowaniach:
poz.6. - 1 L,
poz.7. - 500 ml,
poz.8. - 5 L?
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

POZ. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balsamu do regeneracji skóry rąk,
której głównym składnikiem jest biały olej, nie zawierającej barwników i
składników alergizujących, idealnego do regeneracji skóry rak do dezynfekcji
higienicznej i chirurgicznej, szybko się wchłaniającego i nie pozostawiającego
tłustej powłoki, zawierającego panthenol. Kosmetyk. Opakowania a 500ml.
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

POZ. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie etanolu (78,2
g / 100g preparatu), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g preparatu), w płynie do
dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk?
Gotowy do użycia. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV,
Herpes simplex, Rota, Vaccinia, SARS) w czasie do 30 sekund, (Noro, Adeno) w
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czasie do 15 minut, Polio w czasie do 1 minuty, Higieniczna dezynfekcja rąk
zgodnie z normą EN 1500. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN
12791. Produkt biobójczy.
Przedłużone działanie do 3 godzin. Produkt o wyjątkowych zaletach w zakresie
ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym,
nie zawierający barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez
alergików, w opakowaniach 1 L (w systemie zamkniętym)?
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Dotyczy Pakiet nr 5: Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 5 nie jest wyrobem medycznym w
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz.
679/2010). Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Deklaracji Zgodności.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.
Odp. Zamawiający dopuszcza oświadczenie.

2. Dotyczy wzoru umowy §6, ust.1: Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 3 dni
roboczych, bez konieczności stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, na podstawie opisu,
zdjęć itp. danych przesłanych przez Użytkownika.
Odp. Zamawiający wydłuża termin do 3 dni.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3
poz. 5 i 6 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego,
rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i
47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i
wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego,
rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i
47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i
wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3
poz. 7 i 8 i dopuści:
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Chusteczki bezalkoholowe, nasączone roztworem QAV, przeznaczone do
mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu
medycznego, w tym 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 zebiegowych, lamp,
inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. 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 i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe, nasączone roztworem QAV, przeznaczone do
mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu
medycznego, w tym 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 zebiegowych, lamp,
inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. 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 i wkłady do tuby?
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

