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               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 10/11

Dotyczy:  Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych  do Zamawiającego w Lublinie  przy ul. Spadochroniarzy 8.      

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz. 2 poz.2 i 7 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający  wymaga w tych pozycjach produktów leczniczych zgodnie z
    opisem przedmiotu  zamówienia?.
2. Dot. Cz. 2 poz.2 i 7 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w ofercie kart charakterystyki dla
    opisanych preparatów w/w pozycjach?.
3. Dot. Cz. 2 poz.1 do 12 Prosimy o wydzielenie z Cz. 2 pozycji od 1 do 12 jako odrębnego pakietu.
4. Dot. Cz. 2 Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem równoważności w powyższym pakiecie?.
5. Dot. Cz. 2 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni,
    opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B,
    MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w
    opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem? 
6. Dot. Cz. 2 poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej
    dezynfekcji rąk o czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV,
    Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji
    nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, w opakowaniach a 1l?
7. Dot. Cz. 2 poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do dezynfekcji powierzchni,
    opartego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych, bez zawartości aldehydów, o
     spektrum działania B, F, V (HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości
    opakowań?
8. Dot. Cz. 2 poz.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do dezynfekcji powierzchni,
    opartego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych, bez zawartości aldehydów, o
    spektrum działania B, F, V (HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości
    opakowań?.
9. Dot. Cz. 2 poz.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni i sprzętu
    wrażliwego na działanie alkoholi, w tym głowic USG i inkubatorów, dozowanego w postaci piany, o spektrum działania B, F, V
    (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40) w czasie działania do 1min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15
    min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 
10. Dot. Cz. 2 poz.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed
      zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
      opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V
      (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 
      2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1l?       
11. Dot. Cz. 2 poz.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed
      zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
      opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V
       (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 
      2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250ml? 
12. Dot. Cz. 2 poz.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
      powierzchni, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego

mailto:sekretariat@pogotowie.lublin.pl


      spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do
      2 min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?     
13. Dot. Cz. 2 poz.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w opakowaniach a 200szt., spełniających
      pozostałe wymagania SIWZ?
14. Dot. Cz. 2 poz.14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
      powierzchni, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego
      spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do
      2 min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?.
15. Dot. Cz. 2 poz.15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
      powierzchni, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego
      spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do
      2 min, w opakowaniach a 1l lub a 10l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?. 
16. Dot. Cz. 2 poz.17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w opakowaniach a 200szt., spełniających
      pozostałe wymagania SIWZ?
17. Dot. Cz. 2 poz.20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
      powierzchni, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego
      spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do
      2 min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 
18. Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę,
      bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
19. Dot. Cz. 3 poz. 10 Prosimy o wydzielenie z Cz. 3 pozycji 10  jako odrębnego pakietu.
   

 Odpowiedzi:
Ad 1 Tak, Zamawiający wymaga środków wskazanych w SIWZ lub równoważnych.
Ad 2 Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał złożenia w ofercie kart charakterystyki dla opisanych preparatów. 
Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. od 1 do 12 z Cz. 2 jako odrębnego pakietu.
Ad 4 Zamawiający w SIWZ w  załączniku nr 2 cz. 2 doprecyzował co rozumie przez określenie produkt równoważny.
Ad 5 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, opartego na
         bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B, MRSA,
         Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w opakowaniach a
         1l z dołączonym spryskiwaczem.
Ad 6 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o
         czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex,
          Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji  nawilżających i
          natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, w opakowaniach a 1l.
Ad 7 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do dezynfekcji powierzchni, opartego na bazie
         czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych, bez zawartości aldehydów, o  spektrum działania B,
         F, V (HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Ad 8 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do dezynfekcji powierzchni, opartego na bazie
         czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych, bez zawartości aldehydów, o spektrum działania B, F,
          V (HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Ad 9 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wrażliwego
          na działanie alkoholi, w tym głowic USG i inkubatorów, dozowanego w postaci piany, o spektrum działania B, F, V (HIV,
          HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40) w czasie działania do 1min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15min,
          w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Ad 10 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami
           operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
           opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F,
           V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 
           2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 1l.
Ad 11 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami
           operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
           opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F,
           V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 
           2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 250ml.
Ad 12 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, opartego
           na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B,
           MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w
           opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem.
Ad 13 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek w opakowaniach a 200 szt., spełniających  pozostałe
           wymagania SIWZ.
Ad 14 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, opartego
            na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B,
            MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w
            opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem.
Ad 15 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, opartego
            na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B,



            MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w
            opakowaniach a 1l. po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. 
Ad 16 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie chusteczek w opakowaniach a 200 szt., spełniających pozostałe
            wymagania SIWZ.
Ad 17 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, opartego
            na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B,
            MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w
            opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Ad 18 Należy wycenić ułamkową ilość opakowań.
Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.  10  z Cz. 3 jako odrębnego pakietu

ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor 

              Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................        
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