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Bolesławiec, dnia 31 maja 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, kosmetyków. Znak sprawy: 7/dezynfekcja/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 19
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
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 Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 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.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu
biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniającego na bazie jednego alkoholu etylowego w
stężeniu 72g oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec
B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany
dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk spełniającego na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g oraz substancji nawilżających i
zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w
czasie 30 sekund
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 20
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na
bazie etanolu spełniającego wszystkie SIWZ, konfekcjonowanego w opakowania PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką
dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i
zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do
proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz
były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe
rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo
takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie
konkurencyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk oraz skóry. Preparat wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (do 3 godzin). Skuteczny
wobec bakterii, prątków, grzybów, wirusów (polio, adeno, noro). Delikatny dla skóry. Produkt leczniczy, który
konfekcjonowany jest w opakowaniu PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną
kontaminację, pod warunkiem, że Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zamontuje w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego, bez angażowania personelu szpitalnego, wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do
proponowanego systemu Dispenso.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 22
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 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 z pompką dozującą.
Będącego kompatybilnym preparatem ze środkami z części 19,20,21 i 22.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 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 z pompką dozującą.
Z poważaniem

