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Samod zielny Publiczny Zaklad Opieki Zrlrowotnej
Kilirhsldego 29
08-l l0 Siedlce

Pis mo : dezynfekcj a/286 12019 I 5 Siedlce dnia: 2019-10-30

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajic,pgo wptyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specvfikacji istotrrych

warunlr6w zam6wienia, w postgpowaniu prowaclzonym na podstawie przepis6w ustawy z clnia 29 stycznia 2.004

roku Prawo Zam6wiert Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawa Srodk6w dezynf,ekcyj nych,

TreSi rvspomnianej proSbyjest nastgpuj4ca :

Pytanienrl-Dotyczypak.nrlpoz.6-Wzwi1zI<uzwycofaniemprzezproducentilpleparatunabazie

aldehyrlu glut arowego Seku Ekstra. Zwiaiamy sig z proSb4 o dopuszczenie preparatu w koncentrarlie do

dezynfekcji i mycia instrumentarium medyczfiego z metalu, takze niklowanych i aluniniowych, tworzyw

sztttcztrych, szkla itp. endoskop6w. Bez: aldehyd6w, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi,

czwartorzgdowych zwiqzkow amonowyi;h (QAV), aktywnego tlenu. Oparty na substancji nielotnej

glukoprotaminie: Zawieraj4cy inhibitory korozji. Przygotowanie roztworu roboczego poprzrez dodanie preparatu

do wody o temp. nieprzekraczaj4cej temperatury pokojowej. Spektrum: B, F, Tbc, wirusy: FIIV, HBV, l\deno,

Papova, Vaccinia w czasie 7 godz. MoZliwoSi stosowania w myjkach ultradZwigkowych. Roztw6r roboczy

zachovvuje stabilnoSi przez 74 dni. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical i Pentaxenie.

Opakowanie 6l

Odp ovr ie dZ - Iak, Zamawiaj 4cy dopusz cza ww, pro dukt

Pytanie nr 2 Dotyczy pak. nr 1 poz. l0 - W zwi4zku z wycofaniem Sekusept Cleaner, zwracamy sig z proSb4 o

dopuszczenie preparatu myj4cego w formie konr;ehtratu do przygotowania endoskop6w zallewniaj4cy doskonale

wla$ci'woSci myj4ce. Zawieraj4cy w swoim skladzie niejonowe tenzydy myj4ce, alkaliczne substancje

pomocnicze, substancje zapachowe, barwniki, Zapewniajqcy, kr6tki czas dzialania - 5 min., usu,,vaj4cy

zaniec:ryszczenia organiczna (krew, Sluz, bialka, tluszcze, cukry) oraz nieorganiczna (plyny ustroj owe) z mytego

endosl,:opu. Produkt kompatybilny ( tego sameg;o producenta - Sekusept Pure Clean ) z produktem z pozUcii L

xWyri,b medyczny kl. llb. Opakowanie 2\irry.

O dpow iedZ - Ial<, Zamawiaj 4cy dopusz cza ww . prgdukt

Infornrujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiei

Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo rozoslane do ws4ystkich

wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiaj4cy

Lca Dvrek
Sam od ziel nego Zalihdu
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