
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  04.07.2017 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na „Dostawę  środków  dezynfekcyjnych” na  potrzeby
„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 2711/2017 ).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze
zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z  ofertą  oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do
żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet 37 - Kontrola procesów sterylizacji-wskaźniki

1.  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  test  kontroli  dezynfekcji  termicznej  był  samoklejący,  co
znacznie  ułatwi  i  usprawni  jego  archiwizację  (możliwość  wklejenia  bezpośrednio  do
dokumentacji)?

Odpowiedź: Nie wymaga.

2. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający
wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Nie wymaga.

3. Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli
dezynfekcji  termicznej  znajdowało  się  oznaczenie  normy  odpowiedniej  dla  testów  mycia
i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź: Nie wymaga.



4. Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce co w rzeczywisty
sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?

Odpowiedź: Nie wymaga.

5. Czy Zamawiający wymaga aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia
mechanicznego miała  postać  koła  umieszczonego na cienkiej  metalowej  płytce  kompatybilnej
z uchwytem  mającym  za  zadanie  utrudnienie  dostępu  czynnika  myjącego  a  zarazem
ukrytycznienie testu? 

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet 38 - Kontrola procesów sterylizacji parowej

1.Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  test  klasy  V/VI  posiadał  odczyt  na  podstawie  oceny
przesuwania  się  substancji  wskaźnikowej?  Takie  rozwiązanie  eliminuje  pomyłkę  interpretacji
wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?

Odpowiedź: Nie wymaga.

2.  Czy Zamawiający wymaga,  aby test  składał  się  z  2  niezależnych  okienek wskaźnikowych
zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odpowiedź: Nie wymaga.

3.  Czy   zgodnie  z  obowiązującą  normą  Zamawiający  wymaga,  aby  na  testach  chemicznych
znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Nie wymaga.

4. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający
wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Nie wymaga.

5. Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd PCD długości 20 cm wykonanym ze stali nierdzewnej
pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie
kontrolnym? Zestaw PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn.
1  mm będąc  tym samym najbardziej  krytycznym zestawem symulacyjnym.  Przyrząd  testowy
przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli.               

Odpowiedź: Nie wymaga. Dopuszcza.          



Pakiet 39 - Kontrola procesów sterylizacji parowej i gazowej

1.Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  testy  miały  formę  jednorazowej  ampułki  ze  szczepem
Geobacillus  stearothermophilus  o  populacji  106  z  końcowym  odczytem  24  godziny?  Taka
populacja jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.  

Odpowiedź: Nie wymaga.

2.  Czy w celu  zapewnienia  wysokiej  krytyczności  Zamawiający wymaga,  aby pakiet  testowy
Bowie- Dick składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru
i pianki?

Odpowiedź: Nie wymaga.

3. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający
wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Nie wymaga.

4.  Czy Zamawiający wymaga  aby w celu  dodatkowego zabezpieczenia   przed  uszkodzeniem
i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? 

Odpowiedź: Nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści test Bowie- Dicka z arkuszem testowym zmieniającym kolor z żółtego na
czarny?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem


