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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwiqzl<u z wystosowanymi w dniu 17 .07 ,2020 r, wyst4pieniami o
zawartych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia niniejszym, udziel
na zadane pytania.

Potuyzsze zmiany i wyjaSnienia naleLy traktowad jako integralne elementy
doty czqcej przedniotowego postQpowania.

rRnse pyrall_i onpowrBozr :

Pozycja nr 3.
Czy Zamawiajqcy dopuSci gotowy do uZycia preparat do szybkiej dezynfekcji mal
powierzchni wyrob6w medycznych, w tym powierzchni trudnodostqpnych oraz
urzqdzen i sprzgtu medycznego niewraZliwych na dzialania alkoholi, Zawterajqcy

drozdLakob6jczo, grzybobojczo, pr4tkobojczo, wirusob6jczo (BVDV, vaccinia, ad
noro, polio) w czasie do 30 sek. Wyr6b medyczny, w opakowaniach 5 L?

powierzchni urz4dzen i sprzgtu medyczr-rego niewra2liwych na dziatanta alkoholi,
w skladzie: mieszaning alkoholi i czwartorzgdowych soli amoniovvych. Spektrum
bakteriob6j czo, dro\dzakob6jczo, grzybob6jczo, prqtkob ojczo, wirusob6jczo (BV
adeno, rota, noro, polio) w czasie do 30 sek, Wyr6b medyczny, w opakowaniach l
spryskiwaczem?

mieszaning alkoholi i czwartorzgdowych soli amoniovvych. Spektrum dzialania: teriob6jczo,
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OdpowiedLt Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmtan.

Pozycja nr 5. czy zamawiajqcy dopusci gotowy do uzycia preparat do szybkiej d zynfekcji
malych powierzchni wyrob6w medycznych, w tym powierzchni trudnodostgpnych raz

Odpowiedf,z Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.

Pozycja nr 8. czy zamawiajqcy dopusci gotowy do uzycia alkoholowy preparat
oraz chirurgtcznel dezynfekcji r4k na bazie Popan- 2-ol (759, zawieraj4cy subst
pielggnuj4ce (dexpanthenol + ethylhexyglicerol),bez substancji barwiqcych oraz
Higieniczna dezynfekcja r4k (EN 1500) w ci4gu 30 s,, chirurgiczna dezynfekcja r4
w ci4gu 90 s, Spektrum dzialania: B (w tyrn Tbc), F- 30 sek,, V (HIV, HBV, HC
Rota) - 15 s. Noro - 30 s, adeno - 2 min,w opakowaniach 500 ml?

Odpowiedtz Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zrnian.

Pozycja nr 14. Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie preparatu r6wno
w postaci emulsji myjqcej, przeznaazonego do chirurgicznego i higienicznego m
sprawdzonego dermatologicznie, chroni?cego i pielggnujqcego sk6rE podczas myc

aznego
a r4k,

odpowiedniego dla sk6ry wrazliwej r zniszczonej,bez barwnikow orazmydla, z



alantoiny chroni4cej sk6rg przed podraznieniami, o pH 5,0, jako kosmetyk, w op
a 500m1?
Odpowiedtz Zapisy SIWZ pozostai4 bez zmian.

Pozycia nr 16. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie preparatu r6wno
postaci ernulsji myj4cej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia
sprawdzonego dermatologicznie, chroni4cego i pielggnuj4cego sk6rE podczas rn
odpowiedniego dla sk6ry wrazliwej i zniszczonej,bez barwnik6w oraz mydla, z
alantoiny chroni4cej skorg przed podraznieniami, o pH 5,0, jako kosmetyk, w opa
a 5l?
Odpowiedtz Zapisy SIWZ pozostajq bezzmian.

Pozycja nr 17. czy zamawiapcy dopusci balsam do regeneracji r4k typu ,,olej w
przeznaczony do codziennej pielggnacji r4k, kt6rego gl6wnym skladnikiemjest bi
nie zawieraj4cy barwnik6w i sktadnik6w alergizuj4cycl-r idealny do regeneracji sl
dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej, szybko sig wchlaniaj4cego i nie pozosta
ttustej powloki, zawierajqcego gliceryng, panthenol. opakowanie wyposazone w
dozuj4cE, kosmetyk w opakowaniach a 500 ml?
OdpowiedL: Zapisy SIWZ pozosta.j4 bez zmian.

Pozycja nr 20. czy zamawiaj4cy dopusci balsam do regeneracji r4k typu ,,olej

ttustej powloki, zawieraj4cego gliceryng, panthenol, opakowanie wypos alone w
dozujqcq, kosmetyk w opakowaniach a 500 ml?
Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmran.

Pozycja nr 24. czy zamawiaja,cy wyrazi zgodg na zaoferowanie preparatu do ma
mycia i dezynfekcj i narzgdzi chirurgicznych, endoskop6w otaz oprzyrzqdowania
anestezjologicznego, nabazie kompleksu trojenzymatycznego (proreaza, amylaza,
z mozliwoSci4 stosowania w myjce ultradzwigkowej, o skutecznoSci wobec: B(El
F (EN 13624), v (HIV, HBV, HCV) w czasie do r5 minut, przebadany zgodnie z
o szerokiej tolerancji materialowej, wyr6b medyczny, w opakowaniach a2l?

Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.

Pytanie o96lne.
zgodnie z ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz,rJ.2010r, Nr
zp62ntelszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni d
do obrotu jako wyroby medyczne nie mog4 byi stosowane do powierzchni maj4c
z Zywnoscia,. w zwiqzku z tym, prosimy o odst4pienie od wymo gu przeznaczenial
zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiot6w maj4cych k
z zywnoscry.

Odpowied2:
jako wyroby

Zamawiajqcy odstgpuje od wymo gu przeznaczenia produkt6w zarej rowanych
medyczne do dezynfekcji przedmiot6w maj4cych kontakt z zywnosci
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