Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Dworcowa”
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax. 95 739 29 50

Gorzów Wlkp., 08 marca 2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 euro, czyli prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę środków do dezynfekcji. Nr sprawy: ZP/PU/63/18.

ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
1. Poz.1.
Czy Zamawiający wymaga preparatu płynnego koncentratu do niezawodnego czyszczenia urządzeń ssących,
który nie zawiera aldehydów. Biodegradowalny PROSEPT Jet Forte czy płynnego koncentratu do
niezawodnego czyszczenia i dezynfekcji urządzeń ssących PROSEPT Jet D?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga preparatu PROSEPT JET D.
2. Poz.1.
Czy Zamawiający do pozycji 1 dopuści opakowania 2 litrowe PROSEPT Jet D?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat PROSEPT JET D w opakowaniu 2 l z odpowiednim przeliczeniem ilości
(t.j. wówczas będzie to 10 op.).
3. Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w op. a 1l, ponieważ preparat Prosept Jet D
nie jest produkowany w op. a 5L?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat PROSEPT JET D w opakowaniu 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości
(t.j. wówczas będzie to 20 op.).
4. Poz. 6
Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu a 1L z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat MANISOFT w opakowaniu 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości
(t.j. wówczas będzie to 90 op.).
5. Poz. 7 i 12
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do oceny preparat Softasept n bezbarwny
w odpowiednio w opakowaniu a 5L i a 250 ml z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
6. Poz. 3
Czy zamawiający, zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją dopuści do oceny preparat zarejestrowany
jako biobójczy?
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji nr 3 wymaga preparatu Skinman Soft.
7. Dotyczy- Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do Zaproszenia)- formularz cenowy:
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał konkretne nazwy handlowe preparatów. Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych, o parametrach, cechach
jakościowych i funkcjonalnych zbliżonych, a nawet lepszych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

8. Czy Zamawiający wydzieli do niezależnego zadania produkt z Załącznika 1 poz. 10 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych,
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości
aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: 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, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wyrób
medyczny, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?.
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych,
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości
aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: 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, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wyrób
medyczny, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią Zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Do pisma załącza się dodatek nr 2 do Zaproszenia (zał. cenowy), który uwzględnia wprowadzone
zmiany.
Wszystkich Wykonawców prosimy o składanie oferty cenowej WYŁĄCZNIE na aktualnym
załączniku cenowym, który załączono do niniejszego pisma !!!

Z poważaniem,
DYREKTOR
Alicja Andrzejewska

