Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
Al. Powstaric6w Wielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13

SPSK?
S.zc.zBctN-

Szczecin, p5.07.2017 r.

Zna k spraw'V ZP | 220 I 32 I 17

w sprawie: dostawy Srodk6w dezynfekcyjnych dla SPSK-2.

W:ria6nienia nr 1

W

z

do Zamawiajqcego pytania dotyczqcego tre5ci Specyfikacji Istotnyc$ Warunk6w
Zarn6wienia, zgodnie z art. 38 ustawy z. dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. t- . z 2015 r.,
poz' 2L64 ze:zm.)t zwanej dalej ,,PZP" Zamawiajqcy urjziela nastqpujqcego wyja6nienia:
zwiqzllu

Wvkonawca

wplyniqciem

I:

Pytanie 1: czy zamawiaj4cy wydzieli do osobnego ;ladania produl( znajduj4cy siq at<tualnie w

zadaniu

punKBi9

i dopuSci spos;6b pakowania po 100 szt?

odpowiedi: ZanrawiaiEcy nie wyraia zgady na proponowane rozwiEzanie.
Pytanie 2= czy zamawiaj4cy wydzieli do

osobnego

punkt 10 i 11 i dopu6ci spos6b pakowania po 100 szt? produ

Odpowiedi; Zamawiajqcy nie wyraia zgody na propo
Pytanie 3: czy zamawiajqcy wydzieli dcl osobnego

zadani

Produkt biob6jczy?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraia zEody na propo
If{ykonawea

4:

II:

6: uprzejmie prosimy
z przyczyn logistycznych jest to bowiem duze obcia2enie
Pyilanie

dotyczy zadania

o

Ponadto dostarrczenie calej maty calej malry w znaczny spos6b zwiqksza koszt przygotowania

ofefi.

Odpowiedi: Zamawiajqcy wymaga zloienia pr6bki rnaty w ilo6ci 1 x 30 sztuk, zgodnte z za
specyfikacji.
Pytanie 5: dotyczy wz6r umowy $ 10, pkt 1a: uprzejnnie prosimy o wykre5lenie z niniejszego paragrafu zapifu,,...
2e nie mniej niz 50,00

z tynr,

zl".W przypadku bowiem niewielkich zam6wieri kara ta moglaby przekroczy(warto56zam6wienia

bqdZ stanowiqc jego znacznq czq56, co czyniloby ow4 l<arq ra24co wysok4.

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na zrniany zapis6w dotyceqcych kar umownych
zgodnie zSI'WZ.

-

zfpisy

Pytanie 6: clotyczy wz6r umowy $ 10, pK ld: uprzejmie prosimy o zmianq zapisu na: ,,w przypadku odslqpienia przez
Kupujqcego od umowy w calo5ci b4d2 w zakresie poszczeg6lnych zadafi bqdi rozwiqzania przez Kupuj{cego umowy
w calo6ci

bqclZ

Sprzedawcy

-

w zakresie poszczeg6lnych zadaf w drodze wypowiedzenia (g 1a umowy) zprzyczyn le24cr/ch po stronie

w wysoko6ci 10% wartoSci brutto niezrealizowanej czq5ci umowy bqd2 poszczeg6lnego

zadaniSa.',

Odpowiedi: Zarnawiajqcy nie wyraia zgody na zm[an
zgodnie zSTWZ.
Wvkonawcar

III:

Pytanie 7: ;tadanie I Poz.

slabo pieniqcy

-

t:

prosimy r: dopuszczerrie

:5ro

SPEIfiRUM: dzialanie bakteriob6jcze,

w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w waru
myjEcym (pyt. 2), Srodkiem plucz4cym (pyt.3), Srodki,em ne

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowarnie o

Pytanie

8:

Zadanie

L Poz. 2:

prosimy

o

dopuszczenie alkaliczny 6ro<Jek myjacy

do myjni

-

Na bazie krzelmian6w, substancji alkalicznych, inhibitr:r6w korozji. NiezawierajEcy 5rod. pow.-czynnych,

ZASTOSOWAI\IE:

do

maszynowego mycia narzqclzi chirurgicznych, sprzqtu anestezjologicznegor

laboratoryjnerlo. Kompatybilny ze Srodkiem z pytari, L,3 i 4. Opakowanie: 5

L

Odpowiedi: Zarnawiajqcy dopuszcza zaoferowarnie opisanego preparatu (dopuszcza

- nie

Pytanie 9: ::adanie 1 Poz. 3: prosimy o dopuszczenie Srodek pluczqcy do myjni - dezynfeKor6w.
do plukania vv maszynowym reprocesingu wyrob6w rnedycznych typu narzqdzia chirurgiczne,
endoskopy elastyczne, butelki. Kompatybilny ze 6rodkiem

zpyt.r,2

i 4. opakowanie: 5 L

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza

I

sprzQr

- nie

4: prosimy o dopuszczenie kwa6ny 6rodek neutralizuj4cy do myjni ZASTOSOWAIIIIE: u2ywany jako Srodek neutralizuriqcy po etapie gl6wnego mycia alkalicznego
dezynfektorach, Mo2e byi tak2e stosowany jako 5rodek myjacy w etapie kwa6nego mycra
Pytanie 10: zadanie

Poz.

maszynowej dekontaminacji. Kompatybilny ze 5rodkiern z pyt. 1,2 i 3. opakowanie: 5

do myjni

-

I Poz. 2: prosimy o dopuszczelnie

mfiniach
po0czas

L

Odpowiedil Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu (dopuszcza
Pytanie 11: zadanie

o(

-

nie

lagodnie alkaliczny, wysoce skoncentrowany

rJezynfektor6w. Na bazie wodorotlenel<u sodu, zwiqzk6w kompleksujqcych, substancji

niezawieraj4cy fosfat6w, ZASTOSOWANIE: do maszynowego mycra narzqdzi chirurgicznych, sprzqru

butelek, szkla laboratoryjnego. Kompatybilny ze Srodkiem z pyta6,

L,3i4"

Opakowanie: 4 kg wysoce

pasta, pzy odpowiednim przeliczeniu stanowiqca ekwiwalent stanowi4cy 16 kanistr6w

5

litrowych.

opakowafi

(24 m-ce realizacji) stanowi 5 kapsul.

Odpowiedi: Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie opisaneEo preparatu, przy
przeliczeniu naleiy zaoferowa€ 5 kapsuf (dopuszcza - nie wymaga),
Pytanie 12: zadanie 7: prosimy o wyjaSnieniet czy Zamawiajqcy oczekuje aby zaproponowane
ze sobE kompatybilne (preparat z poz.

t z preparatem

z poz. 2), przy spelnieniu pozostalych wymog6w SIW

Odpowiedi: Zamawiajqcy wvmaoa, aby preparaty byly ze sob1 kompatybilne, zachowuj
wymogi SI$fZ.

p0zostale

Wykonawcar IV:

Pytanie 1"3: zadanie 3 pozycja

i

l:

czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu do manullnego mycia

dezynfekcji narzqdzi chirurgicznych, endoskop6w oraz oprzyrzqdowania anestezjologicznego, na bazip kompleksu

trdjenzymatycznego, o skutecznoSci wobec: B (EN 1040, EN 14561), F (EN 1275, EN 13624,
HCIV) w czasie do 15 minut, w opakowaniach a 2l z miarka?

Odpowiedi: Zamawlaj4cy dopuszcza zaoferowarnie opisanego preparatg (dopuszcza
Pytanie 14: zadanie 3 pozycja 5: czy Zarnawiajqcy

r,uyrazi zgodq na zaoferowanie

74562), V (HrV, HBV,

EN

-

nie

preparatu w postaci

na bazie

narlwqglanu s;odu i TAED przeznaczonego do dezynfekcji narzqdzi, sprzqtu medycznego, endoskop6w oraz
po:;iadajqcy szerokie spektrum dzialania bez stosowarnia dodatkowego aktywatora. Spektrum

dzialania:

Aspergillus)

V (w tym HIV, HBV,HCV,

M. Tuberculos;is w stqzeniu 2o/o

i

Adeno, Polio, Rota, Noro) oraz

S

B

(Bacillus subtilis, Clostrid

czasie 10 minut w opakowaniach a 1,5kg z odpowiednim przeliczeniem

,

F(Candid,a,

Difficile),
opakowalr?

odpowiedi: Zamarruiajqcy nie wyraia zEody na raoferowanie opisanego produktu.
Pytanie 15: Zadanie 3 pozycja 6: czy Zamawiajqcy

rnryrazi zgodq na zaoferowanie

preparatu w postaci

na bazle

nadwqglanu sodu i TAED przeznaczonego do dezynfelkcji narzqdzi, sprzgtu medycznego, endoskop6w
oraz

kubator6w,

pos;iadajqcy s;zerokie spektrum dzialania bez stosowania dodatkowego al<tywatora.
SpeKrum dzialania: B

F (Candida,

Aspergillus)

\/ (w tym

HIV, HBV,HCV, Adeno, polio, Rota, Noro) oraz

s

(Bacillus subtilis,
M' Tuberculosis w stq2eniu 2o/oi czasie 10 minut w opiakowaniach a 6kg z odpowiednim przeliczeniem iloSci

Difficile),

odpowiedi: Zan'lawiaj4cy nie wyra2a zgody na eaoferowanie opisanego produktu.
Pytanie 16: zadanie 4 pozycja

I:

czy Zamawiajqc'y wyrazi zgodq na zaoferowanie ggtowego oo

preparatu

do dezynfekcji powierzchni malych i trudnodostqpnych, r6wniez na oddzialach noworodkowvch or

w

zywieniowym, na bazie alkoholi (max 60%) , o speKrum dzialania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae),

F, V (HIV,

M

pionie

HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w r:zasie do 1 rnin,, Adeno w czasie do 2 min. Opakowania 1L ze
z orlpowiednim przeliczeniem iloSci opakowa6. Wyr6b rnedyczny,

odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na zlaoferowanie opisaneEo produktu,
Pytanie 17: ::adanie 4 pozyqa 2: czy Tamawiaj4cy wlrazi zgodq na zaoferowanie gotowego do uzycia
preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzqt6w

i

beza koholoweg,o

wyposazenia medycznego, nie zawi

alkoholi

i w zwiqzku z lrym szczegSlnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrazliwycn na

alkoholu,

opaftego o mieszaninQ roznych czwartorzqdowych zwiqzk6w amoniowych (3 substancje aktywne), o

dzialania:

B, MRSA, F

i v (HIV,

HBV, Hcv, Rota, Vaccinia, papova sv40) w czasie do 1min, pr4tki grullicy w

do 15min,

w opakowania,ch 1L ze spryskiwaczem spieniajqcym, z odpowiednim przeliczeniem ilo5ci opakowafi?

odpowiedi: iZamawiajqcy nie wyra2a zgady na zaoferowanie opisanego produktru.
Pytanie 18: zadanie

4

a 40 lub 9009 z miarkq

pozycja

7: czy

Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu

spelniajqcego wszystkie pozostale parametry SIWZ

,

po odpowiednim

kowaniach

iu

ilo6d

ooakowa6?

odpowiedi: iZamawiajqcy nie wyraia zgody na zaoferowanie opisanego preparatu.
Pytanie 19: ;ladanie 4 pozycja 8: czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu w
a 1li0szt spelniiajEcego wszystkie pozostale parametry iiIWZ , po odpowiednim przeliczeniu iloSci opakowai?

Odpowiedi: lZarnawiaj4cy dopuszcza eaoferowanie opisanego preparaltu (dopuszcza

-

nie

tuba

Pytanie 20: zadanie 4 pozycja 9: czy ZamawiajEcy wyr
spelniajqcego wszystkie pozostale parametry SIWZ, po odpo

OdpowiedZ; Zamawiajqcy dapuszcza zaoferowanle opisaneqo preparatu (dopuszcza

- nie

Pytanie 21: zadanie 4 pozycja 10, 11: czy zamawiajEcy wyrazi zgodq na zaoferowanie

chusteczr:k

do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodq przecierania, nasqczonych preparatem opatym

o

rOznYrCh

czwadorzgdowych zwiqzk6w amoniowych(3 substancje aktywne), o speKrum dzialania: B, MRSA, F i V (HI , HBV, HCV,
Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, pr4tki gru1licy w czasie do 15min, cl'rusteczki o
20cm x

20cm, opakowania twarde typu dozownik, zawierajqce

po 200 szt.

nasqczonych chusteczek, z

przeliczeniem ilo6ci opakowa6, oraz wklady do opakowai twardych zawieraj4ce po 200 szt" nasqczon
z odpowiednim przeliczeniem ilo6ci opakowaf

chusteczek,

?

odpowiedi: Zanrawiajqcy nie wyra2a zEody na zaoferowanie oplsanego produktu.
Pytanie 22: zadanie 4 pozycja 12: c:zy Zamawiaj4cy wyrazi zgodq na zaoferowanie bezal
do szybkiej rCezynfekcji powierzchni metodq przeci,erania, nas4czonych preparatem opatym

chusteczr:k
o

roznyr:h

czwaftorzqdowych zwiqzk6w amoniowych(3 substanc;ie aktywne), o spektrum dzialania: B, MRSA, F i V (H

Rota, Vaccinia, Papova SV40)

w

czasie

do

1min, prEtki gruilicy

w

czasie

do 15min, chusteczki

,

HBV, HCV,

wymiarach

20cm x 20cm, opakowania twarde typu dozownik, zawieraj4ce po 200 szt. nasEczonych chusteczek?

odpowiedi: ZamawiajEcy nie wyraia zgody na ,zaoferowan[e opisanego produktu.
Pytanie 23: zadanie 4 pozyqa 15: czy Zamawiajilcy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu w
dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru o spektrum dzialania B,Tbc F, V (Polio, Adeno, Noro) S (

w r:zasie do 15 minut w opakowaniach a .100 tabletek z odpowiednim przeliczeniem iloSci opakowari?

odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na;zaoferowanie opisanego produktu.
Pytanie 24: zadanie 5 pozycja 3: czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu
do higienicznr:j i chirurgicznej dezynfekcji rEk, zawierajEcego etanol i bifenyl-2-ol, czas dezynfekcji hig
czets

pr

dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o skuteczno6ci wobec: B (lqcznie zTbc), F (Candida albicans), V (H

Herpes Simpl,ex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia

i SARS),pod wzglqdem skuteczno6ci

klinicznej speln

- o wyj4tkowych zaletach w zakresie ochrony i pielqgnacji sk6ry dziqki sprawdzonym
nalluszczajqqTm, nie zawierajqcego banvnik6w i substancji zapachowych, mozliwoS6 stosowania

j

30sek.,

, HCV,

HI'y',

wymagania

norm FDA

zarejestrowanego jako produkt biob6jczy, w opakowaniach a 500 ml

alergik6w,

?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraier zgody na :zaoferowanie opisaneEo produktu,

Pytanie 25r zadanie

5

pozycja

7: czy

Zamawiaj4cy wyrazi zgodq

na

zaoferowanie

do dezynfekc;ii sk6ry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem zyl, pobieraniem krwi oraz plyn6w
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem

o

ran, zdejmowaniem s;zw6w,

przebadanego

s;zerokim spektrum dzialania B, MRSA, Tbc, F, V (IJIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex),

w

swoil'n

skladzie 1-prc,panol, 2- propanol, 2-difenylol i nadtlenr:k wodoru, bez zawafto6ci jodu i jego zwi4zk6w, zar

jako produK leczniczy, z uwagi na brak przeciwskazafi co do stosowania u noworodk6w w
juz od pienrus;lego dnia 2yciabez obecno5ci lekarza - w opakowaniach a 11.

Odpowfiedi: Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na zaof,erowanie opisanego produktu.

ChPL

stosowanra

Pytanie 26: zadanie

5

pozycja

B: czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na

zaoferowanie

preparatu

do dezynfekcji sk6ry przed zabiegami operacyjnymi,, cewnikowaniem zyl, pobieraniem krwi oraz plynfw
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szw6w, przebadanego
o szerokim spektrum dzialania B,

MRSA, Tbc, F,

v

(HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawieraj

sk'tadzie L-propanol, 2- propanol, 2-difenylol

i nadtlenrek wodoru, bez zawafto:';ci jodu i jego zwiqzk{w,
jako produkt leczniczy, z uwagi na brak przeciwskazai co do stosowania u noworodk6w w ChpL

ustrojowyc;h,
tcznle,

W

SWOIM

za

ju2 od pierw'szego dnia 2ycia bez obecnoSci lekarza - w opakowaniach a 250m1 z atomizerem/ przy
przeliczeniu ilo5ci opakowa6

?

odpowiedi: Zanrawiaj4cy nie wyra2a zgody na zaoferowanie opisanego pnoduktu.
Py'tanie 27: zadanie

5

pozycja

9: czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie

preparatu

do dezynfekcji sk6ry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem zyl, pobieraniem knvi oraz plyn6w ustrojowych,
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szw6w, przebadanego
o szerokim s;rektrum dzialania B,

MRSA, Tbc, F,

v

(HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawier

w

skladzie 1-propanol, 2- propanol, 2-difenvlol i nadtlenek wodoru, bez zawarto(;ci jodu i jego zwiqzk6w,
jak:o produkt leczniczy, z uwagi na brak przeciwskazari co do stosowania u noworodk6w w ChpL

swotm

estrowanego
1 stosowania

juz od pierws:zego dnia 2yciabez obecnoSci lekarza - lv opakowaniach a 1l?

odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraia zgody na zaoferowanie opisaneEo prodr.rktu.
Pytanie 28: zadanie 5 pozycja 10: czy Zamawia;lqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie preparatu w
do pielqgnarji sk6ry rak, oparty nia koncepcji wody w oleju. Nie oslabiaiEcy efektu

emulsji

po dezynfekcji rqk. Zawieraj4cy tokoferol. Wolny od praraben6w.

odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyrata zgody na ;zaoferowanie opisanego produhtu.
Pytanie 29: zadanie 5 pozycja L2: czy ZamawiajEcy wyrazi zgodq na zaoferowanir: preparatu
do mycia i rCezynfekcji sk6ry rqk oraz ciala pacjent6w o pH 4,8-5,2. Zawierajqcy octenidynq

i

guanidyny itriclosanu. Mo2liwo6c zastosowania u dzieci. Gotowy do uzycia, Kosmetyk

a

be:z pochodny'ch

mlekowy,

odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraia zgody na ;zaoferowanie opisaneEo produktu.
Pytanie 30: zadanie 5 pozycja 16: c,zy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na z:aoferowanie preparatu
i chirurgiczner;o mycia rqk przeznaczony dla sk6ry wrazliwej i zniszczonej. Bez zawafto6ci myd{a,
zapachowych

i paraben6w. Z dodatkiem

takze przed zabiegami operacyjnymi,

do

ba

alkoholu. Nie wykazuj4cy dzialania b6jczego. Z mozliwo$ciE

w

profilaktyce oraz pomocniczo

w

leczeniu pieluszkowego

u niemowlqt. Zawierajqcy alantoinq, chroni4cE sk6rq przed podraznieniami. Preparat sprawdzony

, substanrili
pacjent6w

ia

sk6r;y

icznie, pH

5,0, Kosmetyll w opakowaniach 500m1?

odpowiedir Zamawiajacy nie wyraia zgody na izaoferowanie oplsanego produktu.
Wvkonawca V:

Pytanie 31: prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1: preparat do mas;zynowego
endoskop6w

i

innych wyrob6w medycznych na bazie kompleksu enzym6w, szybko

i

manualnego

i

skutecznie

narzqdz,i,

zarieczyszczenia organiczne; postai: koncentrat do rozcieficzania w zimnej wodzie wodociqgowej, stq2enie
2o/ct

- pH neutralne; - niskopieniqcy/ czas dzialania: do 5 min; Opakowanie: 2

L

Odpowiedi: Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie cpisanego preparartu (dopuszcza

-

nie wym{ga),

n?-

Pytanie 32: prosimy o odstqpienie od wymogu przedstawienia oSwiadczenia dot. dopuszczenia do
jako wyr6b rnedyczny produktu w Pakiecie
klasyfi kowany wyl4czn ie

ja

ko

prod

u

l<t bio

4

poz. )t. Uzyskali5my informacjq od produr:enta, 2e obecn

-

nie wymaEa); wyvnag przedstawienia ofwladczenia dot" dopuszczenia do

oferowamego wyrobu

I

produktu

produkt jest

b6jczy.

Odpowiedit Zamawiajqcy dop:lszcza zaofero,wanie wyrobu klasyfikowanego jako pnodu
(dopuszcza

i uzywania

- b,rez zmian (;zgodnle

biob6jczy
I uiywania

z SIWZ).

Pytanie 33i: z uwagi na zaprzestilnie produlcji preparat6w zawieraj4cych w skladzie
o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 12 i L3 preparatu do dekontaminacji ciala pacjenta i higieni

prosinry

mycia rqk,

na bazie chlrcrku didecylodimetyloamonu oraz diglukoninanu chlorheksydyny o spektrum dzialania:
lqcznie z MRSiA, dro2d2ob6jczvm i wirusob6jczym (HI\/, HBV, HCV), zarejestrowanego jako produl11

Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatg (dopuszcza

-

nie

Pytanie 34: czy Zamawiaj4cy dopu6ci naklejane, pr,zeklejanie etykiety na obcojqzyczne opakowanie
preparatow?

Oclpowiedi: Zamawiajqcy nle wyraia zgody' na proponowane rozwiqzanie. Zamawi
aby opakolvanie posiadalo oryginalnq etykietq w jqzyku polskim. NakleS'ane, przeklej

wymagaf
etykielty

na obcojEzyczme opakowanie nie bEdq akceptovyane.

Wvkonawca VI

Pytanie 35: zadanie 3 poz 2: na podstawie aft. 7 ust. L w zwi4zku z art. 29 ust. 2 zwracamy
o rCopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierajqcego skladnik6w zapachowych) preparatu w
do manualnego mycia

i

ultrad2wiqkowych, zawieraj4cy nadwqgliln
skuteczny

w

i termolabilnych narzqclzi, z mo2liwo5ci4
sodu, kompatybilny z takimi materialami jak stal

dezynfekcji termostabilnych

stq2eniu ok. I,7\o/owobec baKerii, grzyb6w, pr4tk6w, wirus6w, spor (C.c1ifficile, B.Subtil

z

granulatu

w

myikach

i

M.terrae

i

PN-EN 14 561 (bakteriobr5jcza), PN-EI\ 14 552(pelna grzybobojcza), PN-EN 14 563 (pelna

lvl.avium) oraz faza

2, etap 1

PN-EN

L4 476 (wirusob6jcza). Preparat

silikon,

- w czaste

do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczno66 biob6jcza potwierdzona badaniami -faza 2, etap 2-wedlug

w Folsce nortn

pro5b4

jqcych
qtkob6jczra

zawtera

korozii.

Konfekcjonow,any w opakowania 5kg.

odpowiedir Zamawiajqcy nie wyraia zgody na ;zaoferowanie opisaneEo produktu.
Pytanie 36: zadanie 3 poz 5: na porlstawie art. 7 ust. 1 w zwiqzku z art. 29 ust. 2 zwracamy
o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierajqcego skladnik6w zapachowych) preparatu w
do manualnego mycia i dezynfekcji ternrostabilnych i termolabilnych narzqdzi, z mo2liwo5ciq
ultrad2wiqkoltrych, zawierajEcy nadwqglan sodu, kompatybilny z takimi materialami jak stal nier

M.terrae

i

M,avium) oraz faza

2, etap 1

PN-Et\l

z

pro6tiq

granulatu

w

14 476 (wirusob6jcza). Preparat zawiera inhibi(ory

myjkacih

korozji.

Konfekcjonowany w opakowania 5kg z przeliczeniem iloSci

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zaofe
Pytanie 37= zadanie 3 poz 6: na podstawie art. 7 ust
o clopuszczenie do oceny bezwonnego (lnie zawieraiqcego
do manualnego mycia

i

dezynfekcji termostabilnych

i termolabilnych

narzqdzi,

z

mo2liwo6ci4 stosowania

w

myjkach

ultradZwiqkowych, zawierajqcy nadwqglan sodu, krmpatybilny

z takimi

materialami

jak

i

stal

w

stqzeniu ok. 1,75%wobec bakterii, gr:tyb6w, pr4tk6w, wirus6w, spor (C.difficile, B.Subtil
do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczno6d biob6jcza potwierdzona badaniami
2, etap 2skuteczny

silikon,

) - w czasie

-faza

w

Polsce norrm PN-EN 14 561 (bakteriob6jcza), PN-EN 14 562(pelna grzybobojcza), eN-EN
14 563 (pelna pr4tkob6jcza

M'terrae

i

M.avium) oraz faza

2, etap 1

PN-EI\ 1.4 476 (wirusob6jcza). preparat zawiera

Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilo6ci

oclpowiedi: Zarnawiaj4cy nie wyraia zgody na zaoferowanie opisanego produktu.
lczas orzvqotowywania i skladania ofeft.
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