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ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Numer sprawy:
PN/2/2020
Szpital Specjalistyczny w Jaśle (Zamawiający) informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1843), którego przedmiotem jest dostawa
środków dezynfekcyjnych.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z
udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie 1- Pakiet 4 poz. 5 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk w postaci żelu na bazie mieszaniny alkoholi z dodatkiem pantenolu, witaminy E, gliceryny o szerokim spektrum bójczym
wobec: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio).
Odpowiedź nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2- Pakiet 4 poz. 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i
regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5,
konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3- Pakiet 4 poz. 7 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie hypoalergicznego preparatu do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i
zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec
B(EN13727),F(EN13624),Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna
dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie
preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4 - Pakiet 4 poz. 8 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pianki konfekcjonowanej w op. 500ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5 - PAKIET 7A - Płyn do nawilżania i dekontaminacji jamy ustnej i gardła; W związku z faktem utworzenia
nowego pakietu uprzejmie prosimy o dopuszczenie: antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej, na bazie diglukonianu
chlorheksydyny. Opakowanie butelka 300ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 80 op.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.
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Załącznik:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy – po zmianie.

Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a

