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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUPWRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY AWL
nr sprawy WNP/376/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
CZĘŚĆ II ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY KUCHNI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.Poz. 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zarejestrowany jako wyrób
medyczny, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
ODP. Zamawiający wymaga produktu biobójczego zarejestrowanego w Urzędzie
Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych
jeśli wyrób nie spełnia tego wymogu zamawiający nie zaakceptuje takiego produktu.

2.Poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach o działaniu
sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i
wyposażenia, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 200tabletek po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Każda tabletka o masie 5 g
zawiera 1,7g troklozenu sodu i uwalnia 1 g aktywnego chloru (1 000 ppm),
preparat o potwierdzonym działaniu sporobójczym w najniższym (1 000 ppm)
stężeniu w obecności zanieczyszczeń organicznych, o szerszym niż opisane
spektrum:

Powierzchnie niezanieczyszczone substancjami organicznymi
• 15 minut – 1 000 ppm: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
(Polio, Adeno, Noro), sporobójczy
(B.subtilis, C.difficile, C.difficile 027, C.perfringens)
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi
• 15 minut – 10 000 ppm: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
(Polio, Adeno, Noro), sporobójczy (C. difficile)
• 5 minut – 1000 ppm: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (Adeno, Noro)
• 15 minut – 2 000 ppm: sporobójczy (C. difficile)
• 60 minut – 1 000 ppm: sporobójczy (C. difficile, C. sporogenes)
ODP. Zamawiający wymaga zawartości aktywnego chloru min. 43% czyli min.
1,5g aktywnego chloru na tabletkę w związku tym powyższy preparat nie spełnia
wymagań Zamawiającego i zamawiający nie dopuści takiego preparatu.
II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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