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Szczecin, dnia 24.02.2015 r.

w sprawie: na dostawę hemostatyków oraz środków dezynfekcyjnych

Wyjaśnienie nr 3
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pakiet 4 poz 1,2 i 3
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt
i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus)
w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze
(Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje
właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają
badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar
medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego
ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na
dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zadanie 4 poz 7
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego
alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V
(BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy
podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca, w związku z tym
jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zadanie 4 poz 7
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych
wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida,
Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio
i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną
badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą
PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający pragnie przeprosić za to, że odpowiedzi na powyższe pytania nie znalazły się
we wczorajszym wyjaśnieniu, pomimo, że wpłynęły do zamawiającego w terminie. Stało się
to przez przeoczenie. Ze względu na fakt, iż wszystkie odpowiedzi na zadane pytania są
negatywne Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa
Warunki otwarcia ofert

26.02.2015 r. o godz. 10:00.
26.02.2015 r. o godz. 11:00.
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