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Nr sprawy: PL AON/WR/0
dostawy

dezynfekcyjnych
WYJASNIENtrE TRESCI

W zwiazls z

wvst

zapis6w, udzielamy odpowi

P'owy?sze zmiany
doty czycej przedmiotowego

anymi w dniu 20.08.2021
zi nazadane pytania.

i wyjaSnienia nale?y

traktowad

r.

wyst?pieniami

o

ivyjaSnienie

jako integralne elerrfenty SWZ

wanla.

TRES

DPOW

Pytanie o96lne
Czy oferta oraz dokumenty do

ferty mogq byi podpisane kwalifik

nym podpisem elektrQnicznym?

Odpowiedi: Tak.
Pytania do SIWZ
Pozvcia 3
Czy Zamawiajqcy dopuSci do

preparat (Desam Spray), gotowy

o u2ycia, do szybkiej ddzynfekcji i
wyrob6w medycznych w tym
ierzchni trudnodostqpnlch oraz
powierzchni urzqdzen i sprzqtu edycznego niewra2liwych na dziala ia alkoholi. Zawierajqcy w sktadzie
mieszaninq alkoholi i
soli amoniowych (etanol propan-2-ol - 30g, chlorek
didecylodimetyloamonu - 0,2
. Nie wymaga spfukiwania, Bez alde
. Skuteczny wobe(: B, pelnych
grzyb6w w L5 s., Tbc (M. terrae M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota,
, Noro, Polio) w 30 s.
Opakowanie 51. Wyr6b
Odpowiedi: Tak, dopuszcza.
mycia powierzchni nieinwazyj

Pozvcia 5
Czy Zamawiajqcy dopu6ci do

mycid powierzchni niei

ny preparat (Desam Spray), Botowy
wyrob6w medycznych w tym po

u2ycia do szybkiej deziynfekcji

i

rzchni trudnodostqpnfch oraz

powierzchni urzqdzen i sprzqtu
dycznego niewra2liwych na dzia
r alkoholi. Zawierajqcy w skladzie
mieszaninq alkoholi i czwarto
soli amoniowych (etanol- 4 , propan.2-ol- 30g, chforek
didecylodlmetyloamon u - 0,25g Nie wymaga splukiwania. Bez a
yd6w. Skuteczny wobecf B, pefnych
grzyb6w w 15 s., Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota,
no, Noro, Polio)w 30 s.
Opakowanie 1L ze zintegrowa
spryskiwaczem. Wyr6b medyczny
Odpowiedf : Tak, dopuszcza.
Pozvcia

!

- Czy Zarnawiajqcy dopu6ci do

(Desderman Care) alkoholowy
dezynfekcji rqk na bazie etanolu Skfad: Etanol 83,7g/tO}g. Produkt

chlorheksydyny. Prod ukt
pantenol i vitamina E). Hi

, zawiera innowacyjnq formufq
dezynfekcja sk6ry rqk EN 1500 -

do higienicznej i chirufgicznej
zawarto5cijodu,
bstancji pielqgnujqcych (Dseku nd, ch irurgiczna dQzynfekcja

EN 12791 - 90 sekund. Spe

dziatania potwierdzone badaniam B, F(c. albicans), Tbc, V(HtV, HBV,
HCV, V'accinia, rota, noro) - 15 , adeno - 15s, polio 30s. produkt iob6jczy, w opakowanieich
5OO ml.
Odpovuiedi: Tak, dopuszcza.
Pozvciit_l4

jq (Prosavon Scrub+), do chi
rnycia rqk oraz odkatajqcego
higienicznego mycia rqk ide
nizacji calego ciala - w tym wfosdw o delikatnej form ule pidlqgnacyjnej
(oliwa z oliwek igliceryna), bez rwnikow i substancji zapacho
nie wymagajqcy splukiJ,ruania.
Wykazuje dziafa nie ba kteriobd
(wlqczajqc szczepy Sa lmonella,
eria, MRSA, ESBL),
dro2d2akob6jcze (C. albicans) o
b6jcze wobec wirus6w
. Produkt biob6jczy, v,V
Czy Zamawiajqcy dopu6ci em

opakowaniach 500 ml

Odpowiedi: Tak, dopuszcza.
Pozvcia-15

W zwiqzku

z zakoficzeniem

o dopusz,czenie opakowania

cji wskazanego preparatu w opa
po odpowiednim przeliczeniu

a

aniach a

5l

prosimy

opakowa6.

Odpowiedi: Tak.
Pozvcia l-5
Czy Zamawiajqcy dopuSci do

higienicznq oraz chirurgicznq

ny emulsjq myjqcE (Sensiva wash
kcjq rqk, Oferowany produkt

substancji zapachowych. produ

t na bazie syntetycznych Srodk6w

wlaiciwo6ciach nawil2ajqcych

i

Emulsja wzbogacona w

) stosowanq do mycib przed

zawierajqcq mydfa, barlwnik6w

i

rzchniowo czynnych o

godzqcych. Produkt jest odpowied
i kwas mlekowy, ph ok. 5,0 w 20'

Odpowiedi: Tak.
Pozvcia 1ll
Czy Zamawiajqcy dopuSci emu

higienicznego mycia rqk ideko
(oliwa z oliwek igliceryna), bez

(Prosavon Scrub +), do chi
zacji calego ciala - w tym wlos6w,

nik6w i substancji zapachowyc

Wykazuje dzialanie bakteriob6j

(wtqczajqc szczepy Sa I monella,
dro2d2akob6jcze (C. albicans) or z bojcze wobec wirus6w oslon
opakowaniach 5 L.

mycia rqk oraz odka{ajqcego
delikatnej form ule piellgnacyjnej
nie wymagajqcy spluki4rania.
, MRSA, ESBL),
. Produkt biob6jczy, w

Odpowiedi: Tak, dopuszcza.

Pozvcia

17'.

Czy Zamawiajqcy dopuSci do

y balsam (Balmea), typu olej w
Produkt zapewnia idealne nawil
e sk6ry rqk po higienicznej i
przeznaczony do pielqgnacji zni
j iwra2liwej sk6ry, szybko siq
powloki, nie zawiera barwnik6w Produkt zawiera parafinum li
pobudzajqcy naturalnq

jq sk6ry), jest wzbogacony oliwq

z

do regeneracji sk6ry rqk,
icznej dezynfekcji, jest
:hlania i nie pozostawi{ tlustej

glicerynq,

pa ntenol (slilaOnik
iwek. Kosmetyk, opakor/vanie 500

mlz dozownikiem.
Odpowiedi: Tak, dopuszcza.
Pozvcia

?-0

Czy Zamawiajqcy dopuSci do oce y balsam (Balmea), typu olej w

Produkt zapewnia idealne naw
przeznaczany do pielqgnacji zn

sk6ry rqk po higienicznej i chi

onej i wra2liwej sk6ry, szybko siq
powloki, nie zawiera barwnik6w. Produkt zawiera parafinum li

do regeneracji sk6ry rqk.
icznej dezynfekcji, jest
nia i nie pozostawid tlustej

glicerynq, pantenol (skfadnik

pobudzajqcy natura InE regene

sk6ry), jest wzbogacony oliwq

z

liwek. Kosmetyk, opak{wanie 500

ml z dozownikiem.

Odpowiedi: Tak, dopuszcza.
Pqzvcia 26
Czy Zamawia jqcy d o p u 5c

i

powierzchni wyrobow

preparat (Perform) w postacigra
na bazie nadsiarczanu potasu,

amoniowych, do stosowania w
5ci pacjent6w, r6wnie2 na
wcze5nia k6w. Dziqki doskonale tolerancji materiafowej roztworu u
wobec material6w wra2liwych kich jak np. wyciskistomatologicz
tak2e do dezynfekcji masek do
wodzie wodociqgowej. S
Rota, Adeno, Polyoma SV 40,

wrazz wydfu2eniem czasu d
Wyr6b medyczny.

Odpowiedi: Zapisy SWZ po

hania i inhalacji (dezynfekcja

(M. terra, M. avium
Polio)- w 2%o, do L5 min, z

wobec

B, Tbc

a. Opakowanie 9O0g z od

bez zmian.

Pozvcia 2E

W przypadku ulamkowej ilo6ci
opakowafi, czy zaokrqglii w

Odpowiedi: Zapisy SWZ

20.08.202t r,

prosimy o dookreSlenie

bez zmian.

prrarnycn ota
mo2na stosorajai r6wnie2

rylowe (inkub{tory),

a

enie), rozpuszpzalny w
ans), V (BVDV,J Vaccinia,
Sciq dzialania na S (C. difficile)

przeliczeniem ilo6ci opakowa6,

