
                                             Łapy,  03.10.2016 r.

SP ZOZ VII/170 /2016

                                                                                              Uczestnicy postępowania

PYTANIA  
do  Zapytania Ofertowego 

 
Dotyczy   Zapytania  Ofertowego   -   SP  ZOZ  VII/6/2016/ZO;  Dostawa  środków
antyseptycznych i dazynfekcyjnych  do  SP ZOZ w Łapach;

Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 1 Zamawiający dopuści preparat do manualnego
mycia  i  dezynfekcji  zanieczyszczonych  narzędzi  chirurgicznych,  endoskopów  i  innych
wyrobów  medycznych,  wykazujący dużą  kompatybilność  materiałową,  nie  zawierający  w
swoim  składzie  aldehydów.  Może  być  stosowany  do  dezynfekcji  ręcznej  oraz  kąpieli  z
myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: 1% roztw. w czasie do 15 min: B, Tbc, F, V
(w tym Polio w czasie  15 min,  wirus Adeno w czasie  30 min)  przebadany w obciążeniu
biologicznym w warunkach brudnych?
Odpowiedź :
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 2:
Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 6 Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego
mycia i dezynfekcji rąk zawierający w swoim składzie alkohol i chlorheksydynę z pompką
dozującą, zarejestrowany jako produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F, V, Tbc?
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 3:
Dotyczy Pakietu nr 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  w  poz.  1  preparat  w  postaci  proszku,  konfekcjonowany  w
opakowania o pojemności 5kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 4:
Dotyczy Pakietu nr 3:
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat o spektrum działania  w warunkach
brudnych:
         5 minut: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HCV);
       30 minut: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, grzybobójczy, wirusobójczy (HCV, Poliowirus,
       Adenowirus), sporobójczy (Bacillus subtilis, Clostridium difficile)?
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 5:
Dotyczy Pakietu nr 3:
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o
pojemności 1l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:
Dotyczy Pakietu nr 4:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności
100 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:
Dotyczy Pakietu nr 5:
Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny, alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i
higienicznej  dezynfekcji  rąk,  konfekcjonowany  w  worki  o  pojemności  700  ml,  po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego  dostarczenia  wymaganej  ilości  dozowników  łokciowych  kompatybilnych  z
powyższymi  opakowaniami  oraz  zamontowania  ich  przez  wyspecjalizowany  serwis,  bez
angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 8:
Dotyczy Pakietu nr 5:
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny,  łagodne mydło w płynie,  bez barwników i
konserwantów,  konfekcjonowane  w  worki  o  pojemności  700  ml,  po  odpowiednim
przeliczeniu  zapotrzebowania?  Jednocześnie  wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego
dostarczenia  wymaganej  ilości  dozowników  łokciowych  kompatybilnych  z  powyższymi
opakowaniami  oraz  zamontowania  ich  przez  wyspecjalizowany  serwis,  bez  angażowania
personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 9:
Dotyczy Pakietu nr 5:
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej
ilości dozowników.



Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 10:
Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy Zamawiający w poz.  1 dopuści  do oceny preparat  na bazie  etanolu  i  propionianu,  o
spektrum- bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV,
Adenowirus, Herpes wirus, SARS, Vacciniawirus, H1N1, rota) w czasie do 30 sekund?
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 11:
Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy  Zamawiający  w  poz.  2  i  3  dopuści  do  oceny  chusteczki  o  wymiarach  13  x  19,
zawierające w składzie 1 alkohol-etanol, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 12:
Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy Zamawiający w poz. 4  dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 18x20cm, o spektrum
działania B, F- do 5 minut,  V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS,
H1N1, w czasie  do 1minuty;   Rotawirus, Tbc (M. terrae)- do 15 min.? Chusteczki na bazie
niejonowych  środków  powierzchniowo-czynnych  o  maksymalnej  zawartości  alkoholu  do
2,6%, w celu szybszego wyschnięcia dezynfekowanych powierzchni.  Powyższa minimalna
zawartość alkoholu nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie.
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 13:
Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy  Zamawiający  w  poz.  2,  3,  4  dopuści  do  oceny  chusteczki  konfekcjonowane  w
opakowania  o  pojemności  100  sztuk  chusteczek  po  odpowiednim  przeliczeniu
zapotrzebowania?
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 14:
Część 5:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny  preparatu  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ, konfekcjonowanego  w  worki
PE/PETP  o  poj.  1000ml  z  zastawką  dozującą uniemożliwiającą  wtórną  kontaminację.
Wykonawca  jednocześnie  zobowiązuje  się dostarczyć  i  zamontować  bez  angażowania
personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego
systemu  Dispenso.  Powyższy opis  poprzez  wymóg  aby  wkłady  posiadały  pojemność
800ml  zawęża  konkurencję  do  tylko  jednego  Wykonawcy  oferującego  powyższe
rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze
rozwiązania.  Dodatkowo  takie zapisy  narażają  szpital  na  poniesienie  nie  uzasadnionego
kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.



Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

Pytanie nr 15:
Część 7 poz. 1 :
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny  alkoholowego  preparatu  spełniającego  zapisy  SIWZ  na  bazie  jednego  alkoholu
etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec:
B,F,Tbc,V  (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,  Adeno,  Noro)  w czasie  do  30  sekund.
Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i
żrąca  w  związku  z  tym  nie  podrażnia  dróg  oddechowych  oraz  błon  śluzowych.  Jest
preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa. 
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:
Część 7 poz. 2 :
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego.
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:
Część 7 poz. 3 :
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny chusteczek o wymiarach 20x20cm impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy
SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: 
B,F,Tbc,V  (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,  Adeno,  Noro)  w czasie  do  30  sekund.
Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc
w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby
po 150 sztuk z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź : 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:
Część 7 poz. 4 : 
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
przebadane  zgodnie  z  najnowszymi  wytycznymi  normy  16615:2015.  Spektrum  bojcze:
kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F,
V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z
możliwością  poszerzenia  o  pełne  działanie  prątkobójcze  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 : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.



Pytanie nr 19:
Część 11 poz. 1 i 2 :
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie 85% alkoholu etylowego o spektrum
działania B,F,Tbc- 15 sekund,V(Noro, Adeno i Polio) w czasie 30 sekund.
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem w Zapytaniu Ofertowym.

                                                                                Z poważaniem
                                                                               Urszula Łapińska

                                                                                   Dyrektor SP ZOZ w Łapach


