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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienie publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę preparatów do dezynfekcji 
dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 06/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 3 poz. 4
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zadaniu Nr 3 poz. 4? Zamawiający w poz. 1 i w poz. 4 
wymaga preparatów o tym samym składzie i przeznaczeniu. 
Odp.:Tak, nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga w poz. 4 preparatu 
alkoholowego do dezynfekcji  skóry, barwiony, do stosowania przed  zabiegami operacyjnymi. 
Gotowego do użycia, na bazie minimum 3 substancji aktywnych, zawierającego nadtlenek wodoru, 
bez  zawartości  jodu i jego związków. Spektrum działania: B, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV, 
HBV). Produkt leczniczy. W razie uczuleń zastrzega się możliwość zmiany środka na inny w cenie 
nie wyższej niż  zaproponowana w ofercie. 

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych
powierzchni zmywalnych, również na oddziałach dziecięcych i noworodkowych; oparty o aminy 
czwartorzędowe, bez adehydów, alkoholi, fenoli, chloru, substancji nadtlenkowych i innych substancji 
lotnych; posiadający bardzo dużą kompatybilność materiałową i użytkową (powierzchnie metalowe, 
plastik, szkło akrylowe, powierzchnie elastromerowe, polimery, podłogi i powierzchnie innych wyrobów 
medycznych; niskie stężenie roztworu roboczego 0,25% w czasie 15 minut (B, F, V) z możliwością 
rozszerzenia o TBC?
Odp.:Zgodnie z siwz. 



Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 3 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o zmianę pojemności produktu, gdyż opisany preparat nie występuje w 
opakowaniu 1 litr.
Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie Nr 1. 

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a' 5kg, spełniającego 
pozostałe wymogi SIWZ?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
preparatów do dezynfekcji dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 06/PN/ND.ZP/2016
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