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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwi4zku z wystosowanymi w dniu 27.04.2018 r" wyst4pieniami o wyjaSnienie zapis6w
zawarrych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia niniej szq, udzielamy odpowiedzi
nazadane pytania.

Powy1sze zmiany

i

wyjaSnienia nale2y traktowai jako integralne elementy SIWZ

doty cz4cej przedmiotowego postgpowania.

TRESC PYTAN i ODPOWIEDZT:
Pytanie

1

Zgodnie zustaw4 o wyrobach medycznych z dnia20.05.2010r. (Dz.rJ.20I0r. Nr 107 poz.679
zpoLniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone
do obrotu jako wyroby medyczne nie mog4 byi stosowane do powierzchni maj4cych kontakt
z 2ywno(;ciat'W zwiqzku z tym, prosimy o odst4pienie od wymo gsprzeznaczeniaprodukt6w
zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiot6w majqcychkontakt
z ?ywnoiciq.

Odpowiedrt: Zamawiaj4cy odstgpuje od wymogu przeznaczenia produkt6w zarejestrowanych
jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiot6w maj4cych kontakt z zywnoici4.
Pytanie 2 poz.7
Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu, zarejestrowanego jako wyr6b medyczny,
spelniaj4cego pozostale wymogi SIWZ.

Odpowiedt': Zamawiaiqcy dopuszczado oceny produkt, zarejestrowanego jako wy'r6b
medy czny, sp elni aj 4cego po zo stale wymo gi S IWZ.
Pytanie 3 poz.20
Prosimy o wyrahenie z:'gody na wydzielenie powyzszychpozycjido oddzielnego, co pozwoli
na zlohenie korzystnych ofert przez bezpoSrednich przedstawicieli producent6w
i w konsekwencji obnizy wartoSi zam6wienia.
Odpowied rt: Zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

Pytanie 4 poz.20
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie preparatu do manualnej dezynfekcji
i czyszczenianarzgdzi chirurgicznych oraz oprzyrz1dowania anestezjolo-gicznego, opartego
nabazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanoli, chlorkubenzalkoniowego, z zawarloSci4 niejonowych zwiqzkow powierzchniowo
"ryntrych
i inhibitor6w korozji, bez aldehyd6w, posiadaj4cego szerokie spektrum dztalaniawobec
B, Tbc

(M.terrae/M.avium), MRSA, drohdzaki,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Adeno, papova).
Opakowanie 21.

Odpowiedt:Tak.
Zmian dokonano 3 0.04.201 8 r.
TERMTN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT NIE IJLEGA ZMIAME

