
S amodziel+y Publiczny Zaklad Op ieki Zd rowotnej
Kilirf,skiegq 29
08-110 Siedllce

Pismo : derynfekcj a l2l4 /2018 | 9 Siedlce dnia: 201 8-06-08

ODPOWIf'D2,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowrti Paristwo.

Uprzejmie informujemy, i2 do Zanawiaj4cego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wieria, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 styciznia 2004 roku Prawo Zamowiert Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 7579 z p62n. zm.)

w trybie prpetargu nieograniczonego, na: dostawg Srodk6w dezynfekcyjnych,

Pytanienrl-Dotyczypak.Tpoz, l,2ill-Prosimyopotwierdzenief2ewpakiecienrlpoz.l,2i

17 Zamawivj?cy wymaga pozytywn4 Opinie Olympusa

OdpowiedZ - TAK,

Pytanienr2-Dotyczypak.lpoz.l-Prosimyopotwierdzenie2ewpakiecienrlpoz.lZamawiaj4cy

wymaga opinii Instytutu Matki i Dziecka.

OdpowiedZ - TAK,

Pytanie nr 3 - Dolyczy pak. 1 poz. lE - Czy Zamawiajqcy dopuSci preparat

powodowad ryzryko powaZnego uszkodzenia oazy oraz moze wywotywai

zawroly glowy.

Odpowied2 - nie dopuszazamy

w poz. 18 kt6ry moZe

uczucie senno6ci lub

Pytanie nr 4 - Dotyczy pak. I poz12i13 -Czy Zamawiajqcy dopuSci w poz. 12i 13 preparat mog4cy

wyr,votywai alergie i podraznienie zawieraj1cy w swoim skladzie substancje nielotne kt6re odkladaj4

sig na sk6rize powoduj4ce dzialanie niepoz4dane i alergizuj4ce pacjenta.

Odpowiedf - Odpowied2 - nie dopuszczamy
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Pytanie nr 5 - Dotyczy pak. I poz.7

chirurgicznej dezynfekcji rqk z,awie

kt6re mogq wywotywa6 alergie pod

organiczne, aldehydy

Odpowied2 - nie dopuszczamy

t),zy Zanawiaj1cy dopuSci do

dacy w swoim skladzie poza

Informujemy, 2e zgodnie z wymo m art. 38 ust, 2 ustawv z dnia 29

Zam6wien Publicznych (tj. Dz, U. 2017 r. poz. 1579 z pofln. zm.),

zostalo rozq:slane do wszystkich wc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

SPEKTOR

po,z.7 preparat do higienicznej i

alkoholami substancje aktywne

ienie sk6ry tj. pochodne fen{lowe i chloreksydyny, kwasy

stycznia 2004 roku Prawo

stanowisko Zamaw iaj4cego

Zamawiajqcy



08-f10 Siedlce

Pismo : dezynfekcj a/21 4 /2018 I 8 Siedlce dnia: 201 8-06-08

ODPOWIEDZ
zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie iqformujemy, iz do Zamaw qcego

warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu

roku Prawo Zam6wien Publicznych (t. Dz

nieograniczonego, na: dostawg Srodk6w

TreSi wsponurianej proSby jest nastgpu

Pytanie 1 - Czy Zamawrajqcy wydzieli dQ osobnego Zadania produkt zZadaniA I poz. 15 i dopuSci: Chusteczki

Chusteczki do dezynferkcji powierzchni praz sprzgtu medycmego, rczmiar f2 x 18 cm, nas4czone 36,8 yo

alkoholem i2:opropylowym, i 47,3Yo etan{k:m. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wktady do

tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drohdhe)wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727 
" 

13624, 14476)

OdpowiedZ * zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2 - Qzy Zamawiajqcy wydzieli dg osobnego Zadania produkt z ZadaniV 7 poz. 16 i dopuSci: Chusteczki

bezalkoholowe z poliestru nas?czone cfwartorzgdowymi zwi4zkami anoniolvymi, przeznaczone do mycia i

szybkiej deirynfekcji powierzchli sprzglu medycznego wrazliwego na dzialaiie alkoholu,Przeznaczone do

dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycinego ze szl<Ia, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucmych, szkla

akrylowego. Do zastosowaniana oddzialp intensywnej terapii, blokach operacyjhych, do dezynfekcji aparatury

medycznej, sprzgtu, foteli zebiegolyyc[, lamp, inkubator6w. Dopuszczenig producenta glowic USG. Bezmedycznej, sprzgtu, foteli zebiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenig producenta glowic USG. Bez

zawafiofici aldehyd6w i fosforan6w, nie p<lbarwiaj4 dezynf'ekowanych powie*zchni, Spektrum dzialania: B (w

fym MRSA) w czasie I minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie I czasie 15

minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vacci

SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKD, V (Noro) w

mlnut (-u1\ I+J+6), v (tilv, ttIJv,l1uv,lJvLrv, vaccl

SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKD, V (Noro) w

I7x23cm, 100 sztuk rv opakowaniu typU tuba i wkla

nas4czone czwartorzgdowymi zwi1zkalni anoniowy

powierzchni sprzgtu medycznego wraZlilvego na dzial

Polio i Adeno) do 5 minut (13727,13624,14416)

sprzgtu medycznego ze szkLa, porcelany, lmetalu, gumy, tworzy sztucznych, szkl{ akrylowego. Do zastosowania

Sprawg prowadzi - Anna Jasttzgbska



i operacyjnych, do dezynfekcji medycznej, sprzgtu, fotelina oddziale intensywnej teraprii, blokar:li operacy.

zebiegowycfL, lamp, inkubator6w" DopfLs;zczenie Bez zawarloSci aldehyddw i

: B (w tym MRSA) w czasie I

15 minut (EN 14348), V (HIV,

zebiegowycfL, lamp, inkubator6w" DopfLs;zczenie producenta glowic

fbsforan6w, nie odbarwiaj 4 dezynfekowairych powierzchni. Spektrum d

minuty (EN 13727), F (C, albicans) w czrairie 1 mi,'i. t rinuty tU* ,16rOl, ,0, *
[{BV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w c!:asie I minuty (BCiA/DVV), V ( po rna SV 40)- w czasie 1 minuty

(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 niinut (PN EN 14416), wymiar ch i 12x18cm, 200 sztuk w

opakowaniu typu tuba i wktady do tuby?

OdpowiedZ - zgodnie z:, zapisani SIWZ

Pytanie 3 - Czy Zamawiaj4cy wydzieli d osobnego Zl,adania plodukt zZada 2 poz,2 i dopu6ci: Chusteczki

bezalkoholowe z poliestru nas4czone ftorzgdowymi zwi4zkami anoni ymt, przenaczone oo mycla l

szybkiej de2rynfekcji powierzchni medycznego wrazliwego na dzi ie alkoholu,Przeznaczone do

dezynfekcji powierzchni sprzgtu medy ze sz\;la, porcelany, metalu, my, tworzy sztucznych, szkla

akrylowego, Do zastosowania na oddzja

rnedycznej, sprzgtu, flrteli zebiegowyc

zawarto(ci aldehyd6w i fosforan6w, nie

intensywnej terapii, blokach o ,jnych, do dezynfekcji aparatrxy

iamp, inkubator6w. Dopuszczeni producenta glowic USG. Bez

iaj4 dezynfekowanych powi i. Spektrum dzialania: B (w

tym MRSA) w czasie I minuty (EN 13 7), F (C. albicanri) w czasie I min (EN 13624), Tbc w czasie 15

szlucznych, szkla akry

intensywnej terapii, blokach operacyjn h,, do dezynfekcji aparatury me

lamp, inkubator6w. Dopuszczenie

minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV,

SV 40)- w ,:zasie I minuty (DVV/RKI

17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu

czw arl,or zg dgvry mi zw iqzkami anoniowy

medycznego wrazliwe65o na dzialanie

ze szkla, porcelany, metalu, gumy,

odbarwiaj 4 {ezynfekorvanych

13727), F (Q, albicans) w czasie 1

I{CV, BVD V, Vaccinia, Rota) w

(DVViRKD, V (Noro) w czasie

opakowaniu typu tuba?

mm

CZASI

1t I

OdpowiedZ - zgodnie z: zapisarni SIWZ

Pytanie 4 - C.zy Zamariajqcy wydzieli

bezalkoholo,ve z poliestru nas4czone

szybkiej de2rynfekcji powierzchni sprz;g

dezynfekcji powierzchni sprzglu med

akrylowego. Do zastosowania na oddzi

rnedycznej, sprzgtu, foteli zebi

zlawartoSci aldehyd6w i fosforan6w, nie

tym MRSA) w czasie 1 minuly (EN 13

rninut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV,

VDV, Vacr;inia, Rota) w czasie I inuty (BGA/DVV), V ( polyoma

EN 14476), wymiar chusteczki

holowe z poliestru nas4czone

dezynfekcj i powierzchni sprzgtu

, V (Noro) w czasie 30 minut

tfypu tuba?lub Chusteczki bezalk

i, przeznacz:.one do mycia i szybki

lu.Przeznaczone do dezrmfekcii ierzchni sprzgtu medycznego

Do zastosowania na oddziale

ej, sprzgtu, foteli zebiegowych,

a glowic USG. Bez zawa i aldehyd6w i fosforan6w, nie

SpektrunL dzialania: B (w tym

(EN 13624), Tbc w czasie 15 m

) w czasie 1 minuty (EN

ut (EN 14348), V (HIV, HBV,

minuty (BGA/DVV), V ( pol SV 40)- w czasie I minuty

(PN EN 14476), wymiar teczki 12xl8cm, 200 sztuk w

u medycznego wraZliwego na dziitrlanie alkoholu.Przeznaczone do

nego ze szkla, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkla

intensywnej terapii, blokach operagyjnych, do dezynfekcj i aparatury

lamp, inkubator6w. Dopuszczeni( producenta glowic USG. Bez

SPEKTOR

/
ARS

rdbarwiaj4 dezynfekowanych powieizchni. Spektrum dzialania: B (w

,17), F (C. albicans) w czasie I minijty (EN 13624), Tbc w czasie 15

13VDV, Vac,;inia, Rota) w czasie I rninuty (BGA/DVV), V ( polyoma
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SV 40)- w ozasie I minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki

l'7x23cm, 100 sztuk w opakowaniu ttypu {uba?lub Chusteczki bezalkcjholowe z poliestru nas4czone

czwar1orzgdctwymi zwiqzkami anonior,vyni, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu

rnedycznego wrazliwego na dzialanie alkr:holu.Przeznaczo\e do dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego

ze szkla, p()rcelany, rnetalu, gumy, t'worzy sztucznych, szkla akrylowego; Do zastosowania na oddziale

intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medyczpej, sprzgfu, foteli zebiegowych,

lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta glowic USG. Bez zawartoSQi aldehyd6w i fosforan6w, nie

odbarwiaj4 rlezynfekowanych powierz:chni. Spektntm dziulania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN

13727), F (C. albicans) w czasie I mirruly (EN 13624), TLrc w czasie 15 mihut (EN 14348), V (HIV, HBV,

HCV, BVD'V, Vaccinia, Rota) w czasie I minuty (BGA/DVV), V ( polyorna SV 40)- w czasie I minuty

(DVV/RKD, V (Noro) w czasie 30 miinut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w

opakowaniu typu tuba?lub Chusteczk:i bezalkoholowe z poliestru nas4czong czwarlorzgdowymi zwi4zkami

anoniowymi,, przeznaazone do mycia i szrybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na

dzialanre alkoholu.Przeznaczone do dezrynfekcji powierzclui sprzgtu medycznego ze szl<Ia, porcelany, metalu,

gumy, twor;zy sztucznych, szl<kt akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach

operacyjnych, do dezynfekcji aparirtury medycznej, sprzgtu, foteli zebiegowych, lamp, inkubator6w.

Dopuszczenie producenta glowic USG. Bgz zawartoici aldehyd6w i fosforan6w, nie odbarwiaj4

dezynfekowirnych powierzchni, Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C.

albicans) w czasie 1 minuty (EN 136:24), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV,

Vaccinia,Rqrta)wczasielminuty(BCiADVV),V(polyomaSV40)-wczasielminuty(DVV/RKD,V(Noro)

w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x1l4cm, 100 sztuk ry opakowaniu typu wiaderko?lub

Chusteczki lrezalkoholowe z poliestru nasqczone czwartorzqdowymi zwiqzkami anoniowym| przeznaczone do

rnycia i szylkiej dezynfekcji powierzchnl sprzgtu medycznego wrazliwego na dzialanie alkoholu.Przeznaczone

do dezynfekcji powier;zchni sprzgtu medycznege ze szkLa, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkla

zLkrylowego. Do zastosowaniana oddzriale intensywnej terapii, blokach operadyjnych, do dezynfekcji aparatury

rnedycznej, sprzgtu, foteli zebiegow;rch, lamp, inkubator6w. Dopuszczenid, producenta glowic USG. Bez

zawartoSci 4ldehyd6w i fosforandw, nie Srdbarwiaj4 dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: B (w

tym MRSA) w czasie l minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minqty (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 Qrloro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki

l8l5cm, 3[10 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

OdpowiedZ -- zgodnie zr zapisami SIWII

lnformujemlr, 2e zgodnie z wymogiern aft. 38 ust. 2 ustawy

Publicznych (t,j. Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1579 z p62n. zm,),

wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

z dnia 29 slycznia 2004 roku Prawo Zam6wief

stanowisko Zaryawiaj1cego zostalo rozeslane do

Sprawg provradzi - Anna Jasttzgbska
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