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dot. przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EURO,

na dostawę środków dezynfekcyjnych zawartych w 4 pakietach do Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytana o następującej treści:

Pyt. l
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Paldetu produkt z Pakietu 1 poz. 10 i dopuści;
Cf1usteczki bezalkoholowe na bazIe czwartorzędowych związkówamoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji pow~hnl sprzętu medycznego wraźllwego na działanie alkoholu,Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego ze s-zkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na
oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych,
lamp, Inkubatorów, !)opuszczenie producenta głowie usa, Moźllwość utycia na oddziaładl noworodkowych, Bez
zawartości aldehydów j fosforanów, nIe odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA)
w wsie 1 minuty (EN 1372n, F (C. alblcansj wczasie 1 minuty (EN 13624)/ Tlx w c:zasie 15 minut (EN 143--48),V (HIV,
HSV, HCV, SVDV, Vacelnla, Rota) w czasie 1 minuty (SGA/DW), V (polyoma SV 4O}- w czasie 1 minuty (DWjRKI), V
(r4oro) w aasie 30 minut CPN EN 14476), wymiar chusl.:€czkl 17x23cm, 100 sztuk IN opakowaniu typu tuba?
lub
Oi~~ bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonIowych przeznaczone do mycia i f1zybk1ej
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu,Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni
sprzętu l"OOdycznego 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, Dopuszczenie producenta głowic USG, r4ożliwość utycia na oddziałach noworodkowych, Bez
zawartośd aldehydów I fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchnI. Spektrum działania: B (w tym MRSA)
w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C, albIcans) VI czasie 1 minuty (EN 13624), Tlx w czasie 15 minut (EN 14348), V {HIV,
HSV, HCV, BVOV, Vatdnia, Row) VI czasie 1 minuty (SGA/OW), V (polyoma '$V 4O)~ w czasie 1 minuty (OW/RKI), V
(Noro) w czasie 30 minut CPN EN 14476), wymiar chusteczki 12xlScm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Cf1~teczkj bezalkoholowe na ba-zle czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia j szybkiej
d!zynfek.cji powierzchni sprzętu medycznego wraźllwego na działanie alkoholu,Przeznaczone do dezynfekcji powiem:hnl
sprzętu medycznego re szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego, Do zastosowania na
oddziale jnter!~wnejreraplj, blokach operacyjnym, do dezynfekąi aparatury medycznej, sprzęW,foreli zeblegowych,
lamp, inkubatorów, Dopuszczenie producenta głowic USG, Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych, Bez
zawartości aldehydów ifoMoranów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchnI. Spektrum działania: S (w tymMRSA)
w czasie 1 minuty (EN 13nn F (C, albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), !oc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HIW, HCV, BVDV, Vacdnia, Rota) w czasie 1 minuty (BGAjDW), V (polyoma 'iN 4O)~ w czasie 1 minuty (DWJRKI), V
(Noro) VI czasie 30 minut (PN EN 14476), 1,vymlar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje zapis SI\.AJZ.



Pyt. 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 11 j dopuści;
Ch~teczkj do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 o/Q alkoholem
I-zopropylowym, I 47,36/0 etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowanlu~ tuba- Spektrum bakterie (Ent:erococc:us
hlrae, Pseudomonas aeruglJ1OS(l, SŁ:aphyloc.occuswarunki czyste ibrudne), grzyby igrzyby droźdropodobne (candida
alblairtS warunki czyste ibrudne), wirusy (Polio i .Adeoo do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
lub
Chu§mkJ do dezynf~i powlenchnl oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem
izopropylowYJTI, 147,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus
hirae, Pswdomonas aerugjnasa, SŁ:aphylOCOCClJSwarunki czysm I brudne), grzyby igrzyby drożdropodobne (candida
a'blcarls warunki c-zyste ibrudne), wll'U!>y (Poflo I Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476'
lub
Chustoczkl 00 dezynf€kcji txW4ierzcrmi oraz sprzętu l'TIedycz..nego, rozmiar 12 x 18 cm, ~ne 36,8 1>10 allwholOOl
iwpropylowym, i47,31% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus
hirae, P~Ofl'IOOas aerugiOWia, SŁ:aphylococcus warunki czy.;te I brudnej, grzyby j grzyby drożdropodobne (candida
albicans warunki czyste j brudne), wirusy (Polio iAdeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

Ad. 2 Zamawiający .podtrzymuje zapis SIWZ.
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