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Samodzielny P u bliczny Zaklad O pieki Zd rowotnej
Kilifskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : dezynfekcj a 1286 12019 S iedlce dnia: 20 19 - I 0 -25

ODPOWIED2
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 w dniu 2019-10-25 do Zamawiaj4cego wptyngla proSba o wyjaSnienie

zapisu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiei Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r.

poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawg Srodk6w derynfekcyjnych,

TreSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Pytanie I - Crry Zamawiq4cy wydzieli do osobnego Zadaniaprodukt z Zadania I poz.7 i dopuSci:
Chusteczki do de4ynfekcji powierzchni oraz sprzgfu medycznego, rozmiar 17 x23 cm, nas4czone 36,8
% alkoholem izopropylowym, i 47,3Yo etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i
wklady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzryby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy
(Polio i Adeno do I minuty) (13127,13624, f 4476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzgtu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nas4czone 36,8
% alkoholem izopropylowym, i 47 ,3%o etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i
wktady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzthy (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13721,13624,14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzgtu medycznego , rozmiar 12 x 18 cm, nas4czone 36,8
% alkoholem izopropylowym, i 47,3o/o etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i
wklady do tuby- Spektrum do I minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzryby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2 - Czy Zamawiajqcy wydzieli do osobnego Zadaniaprodukt zZadania 1 poz. 8 i dopu6ci:
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwiqzk6w amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wraZliwego na
dzialanie alkoholu, Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szkJa,
porcelany, metalu, gumy, tworzlnv sztucznych, szkla akrylowego. Do zastosowaniana oddziale
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzgtu, foteli
zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta glowic USG. Mo2liwo6d u4zcia na
oddzialach noworodkowych.BezzawartoSci aldehyd6w i fosforan6w, nie odbarwiaj4
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: 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,
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HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DW), V (polyoma SV 40)- w czasie 1

minuty (DW/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki l7x23cm,I00
sztuk w opakowaniu typu tuba i wklady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwi4zkow amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na
dzialanie alkoholu. Przeznaczone do de4rnfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szlda,
porcelany, metalu, gumy, twor4rw sztucznych, szkla akrylowego. Do zastosowania na oddziale
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzgtu, foteli
zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta glowic USG. Mo2liwo6i uZycia na
oddziatach noworodkowych.Bez zawartoSci aldehyd6w i fosforan6w, nie odbarwiaj4
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727),
F (C, albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie l5 minut (EN 14348), V (HfV, HBV,
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DW), V (polyoma SV 40)- w czasie 1

minuty (DVV/RKD, V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150
sztuk w opakowaniu typu tuba i wklady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie crwartorzgdowych zwi4zkow amoniowych
przeznaczone do mycia i srybkiej de4'nfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wraZliwego na
dzialanie alkoholu. Przeznaczone do de4rnfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szl<la,
porcelany, metalu, gumy, tworzyw srtucznych, szkla akrylowego. Do zastosowanianaoddziale
intensywnej terupi| blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzgtu, foteli
zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta gtrowic USG. Mo2liwo56 u4zcia na
oddzialach noworodkowych. Bez zawartoSci aldehyd6w i fosforan6w, nie odbarwiaj4
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w czasie I minuty (EN 13727),
F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HfV, FIBV,
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DW), V (polyoma SV 40)- w czasie 1

minuty (DVV/RKD, V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200
sztuk w opakowaniu typu tuba i wklady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Informujemy , 2e zgodnie z wymogiem art. 3 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowieh Publicznych (tj.Dz.U. 22019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiaj1cego zostalo rozeslane
do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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