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dot. przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 EUROJ

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:

Pytanie 1
Czy Zś'lmawiająw wydzieli do osobnego Pakillltu produkt z Pakietu l poz. 10 i dopu~cj:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amon/owych przeznaczone do mvele I szybkiej
de.::ynfekcji powlerl1:cl'1nlsprzętu medyc.::nego wraillwęgo na działanie alkoholu, Przeznaczone do de.::ynfekcji
powierzchni sprz~tu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego.
Do z~u~tosowaniana oddziale intensywn(;llj terapii, blokach eperaevjnvch, do dezynfekCji aparatury medyc:mej,
sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów, Dopuszczenie producenta głowic USG, Możliwość użycia na
od,l:!:iałach noworodkowych, Bez zawartości aldehydów j fo~foran6w, nie odbarwiają dezynfekowanych.
powiert;:chni, Spektrum działania: B (w tym MRSA) w i'%.iilsie 1 minuty (g:N 13ni), Fi (C. afbican$) w ezsste
1 minuty (gN 13(24), ree w czasie 1S minut (EN 14348)/ V (HIV, HIW, HCV, BVDV, vsecinta, Rota) w czasie
1 minuty (BGAjDW), V (oclverna SV 40)~ w eeasie 1 minuty (DW/RKI), V (Noro) w cza~je 30 minut (PN gN
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezelkeholewe na bazie czwartorz~dowyeh związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni Sprziitu medyc:imego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowęgo.
Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzętu, foteli z~ble90wych, liilmp, lnkubeterćw. Dopu~z,zenje producenta głOWiCUSG, Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehyd6w i fosforan6w, nie odbarwiają dezynfekowanych
powierzchni, Spektrum dzia·łania: B (w tym MRSA) w cza~je 1 minuty (gN 13727), Fi (C. alercans) w cZ~Hije
1 minuty (EN 13(24), rec w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, SVDV, vaccmta, Rota) w czasie
1 minuty (BGAjDW), V (pelvems fJ;V40)~ w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut CPNgN
14476), wyrmar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chu~teczkj bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych zwlązk6w amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprZiitu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucanveh, s.::kta akrylow~90,
Do zastcscwanta na oddziale inten~ywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,
l?prz~tu, foteli zabiegowych, lamp, Inkubatorów. Dopu§}zczenle producenta głowic USG, Możllwo~ć użvcla na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehyd6w i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych
powiliwzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasle 1 minuty (I:N 13727), F (C. afbican§}) w czasie
1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HEN, HCV, SVDV, Vacctnla, ~ota) w czesle
l minuty (SGAjDW), V (polyoma fJ;V40)~ w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN
14476), wymiar chusteczki rzxrscm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKUZGODY PROSIMYO WSKAZANIE fJ;POSOBUPRZELICZgNIA.
Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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Pytanie 2
csv Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 11 i dopu~cj:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznegoI rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 70PfQ
alkoholem tzoprcpvlcwvm, konfekcjonowane po 100 sztuk w epakewantu-tube- Spektrum do 1 minuty: bakterie
(Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruęlnesa, Staphylococeus aureus, MRSA, MRSe warunki brudne), grzyby
(Candida slbtcans warunki brudne), (13727, 13624)?
lub
Chustec:ki do dezynfekcji pcwterzchn: oraz sprzątu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 70%
alkoholem lzeerepvlewvm, konfekcjonowane po :200 sztuk w eeakewanur-tube- Spektrum do 1 minuty: bakterie
(Enterococcus hlrae, Pseudomonas aeruginosa, stephvlcccceus eureus, MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby
(Candida albican5 warunki brudne), (13727, 13624)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprz!ijltu medycznego, rozmiar lix 23 cm, nasączone 36,S "lo
alkoholem i,wpropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w eeakcweruu-tuee- Spektrum do
1 minuty: bakterie (EnteroCOCCY5htrae, Pseudomonas eeruęmese, Staphylococcus warunki czyste i brudne),
gr'"zyby(Candida eletcens warunki C2YStę i brudne), wirusy (Polio i Meno do 1 minuty) (13127, 13624, 14476)7
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 1B cm, nasączone 36,S 1>/0
alkoholem tzoprcpvlcwvm, j 47,3% etanolem, konfekcjonowane po lS0 sztuk w cpakowantu-ruba- Spektrum do
1 minuty: bakterie {(;nterococcus htrae, Pseudomonas aeruętnese, Stilphy!ocoCCU$ warunki ezvste I brudne),
grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Meno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)7
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,S OJo
alkoholem Izopropylowym, i 47,3%1 etanolem, kentekejenewane po 200 sztuk w cpakcwantu-tuba- Spektrum do
1 minuty: bakterie (I:nteroeoecus nirae, Pseuctomonas aeruginosa, Staphylocoecu6 warunki czyste i brudne),
grzyby (Candida alblcans warunki czyste j brudne), wirusy (Polio i Meno do 1 minuty) {13727, 13624, 14476)7
W PRZYPADKUZGODY PRO~IMY O W~KAZANIE:SPOSOBUPRZ~I,JCZ~NIA.
Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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