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Lp. Pytanie odpowiedź
1. Dotyczy Pakietu nr 1

Poz.7 - Czy Zamawtalący dopuści preparat alkoholowy
w płynie do higienicznej
i ehirurgicznej dezynftkcji rąk, bez barwników i
substancji alergizujących, ptzębadany zgodnie z notmą
EN 1500 (30s) araz EN l279I (90s), spektrum
biobój cze : bakterie, prątki grużIicy, gTzyby (C, albicans),
wirusy (Adeno, Rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro,
HlNl) do 30 sekund, Polio do 60 sęk. o działaniu
ptzedłvżonym (3h), nie pozostawiający uczucia lepkich
dłoni? Skutecznośó potwierdzona zgodnie z EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, RKI. Na bazie etanolu
(79,9g) z kwasem mlekowym i glicerolem, które chronią
przed wysuszeniem ? Produkt o podwójnym statusie -
wyrób medyczny , produkt biobójczy.

Zamaw iaj ący dop uszcza.

2. DoĘcąl Pakietu nr 1

Poz. 8 - Czy Załrnńający dopuści tiksotropowy zelowy
preparat zawietający etanol 72% (720mglg), glicerol i
emolienty chroniące skórę przed wysuszeniefn,
o neutralnym pH, do skóry alergicznej i bardzo
wrażliwej, bęz zapachu, bannmików i parabenów.
Skuteczność mikrobój cza B, F, Tbc, V 30 sek,
potwierdzona zgodnie z obowiązttjącymo normami EN
1500 (30s), EN 12791 (90s), EN 13727, EN 13624, EN
14348, EN 14476, badania wykonane na szczepach
norma§wnych. Produkt testowany w Państwa
placówce. Produkt biobójczy.

Zamaw iaj ący dopuszcza.

3. DoĘcry Pakietu nr 6
Poz, 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie suchych chusteczek do nasączania
preparatem dezynfekcyj nym, prżęznaczonych do mycia i
dezynfekcji sprzętu medycznego, niskopyłowych,
chłonnych, wytrzymałych na rozdarcie,
o wymiarach 16x39 cffi, gramatura 50 s,lml.

Zgodnle zSWZ.
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posiadających perforacje pozwalające na ich łatwe
odrywanie; pakowane po 150 sztuk, spełniających
pozostałe wymagania SIWZ?

4. Do§cry Pakietu nr 8
Poz. l i poz. 2 - Czy Zamawiający vnryrazi zgodę na
zaoferowanie preparatu na bazię alkoholu do szybkiej
dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum
biobójcą.m: bakterio-, drożdżako-,grzybo- i
prątkobójczy oraz działante wirusobójcze (Polio, Adeno,
Noro) potwierdzone badaniami - czas działania 1 min.
Mozliwość stosowania do powierzchni mających kontakt
z żywnością otaz dopuszczony do stosowania w
oddzińach pediatrycznych i neonatologicznych.

Zamaw iaj ący dopu szc za.

5. DoĘczy Pakietu nr 8
Poz. 1 - Cry ZarnawiĄący Wrazi zgodę na
zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 750
ml zę spryskiwaczęm po odpowiednim przeliczeniu
zapottzebowania?

Zamawiający dopuszcza przeliczenie:
120 opakowań x 750m1 w POZYCJI
NR 2.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ,
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