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Warszawa, 04-09-2013 r.
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec
Sp. z o. o.” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1
Dotyczy: Zadania nr 2, poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, że preparat ma być przebadany zgodnie z normami fazy 2 etapu 2.
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat przebadany zgodnie z normami fazy 2 etapu 1.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo –
cenowy) w Zadaniu nr 2, poz. 9 wystąpił błąd pisarski. Zamawiający zamieszcza sprostowanie w
powyższym zakresie.

Jest:
Preparat płynny, gotowy do użycia. Do dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na
działanie wysokich temperatur: endoskopów, wideoendoskopów oraz sprzetu okulistycznego. Nie
powodujący matowienia optyki. Zawierający kwas nadoctowy, substancje powierzchniowo czynne oraz
inhibitory korozji. Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa,
Enterococcus hirae), Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno), S w
czasie do 5 minut. Bez aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, chloru, fenolu. Możliwość
stosowania preparatu przez okres 7 dni lub 50 cykli. Możliwość sprawdzenia aktywności za pomocą
pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego. (ilość pasków testowych – 365
szt na okres trwania umowy. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 9. Wyrób medyczny kl. IIb.

Winno być:
Preparat płynny, gotowy do użycia. Do dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na
działanie wysokich temperatur: endoskopów, wideoendoskopów oraz sprzetu okulistycznego. Nie
powodujący matowienia optyki. Zawierający kwas nadoctowy, substancje powierzchniowo czynne oraz
inhibitory korozji. Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa,
Enterococcus hirae), Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno), S w
czasie do 5 minut. Bez aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, chloru, fenolu. Możliwość
stosowania preparatu przez okres 7 dni lub 50 cykli. Możliwość sprawdzenia aktywności za pomocą
pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego. (ilość pasków testowych – 365
szt na okres trwania umowy. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 8. Wyrób medyczny kl. IIb.

Zatwierdzam
Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/

DZP/56/2013 – Odpowiedzi na pytania + sprostowanie
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji
niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: zp@cmsolec.pl.
Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę
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