
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /17                                            Data: 19.10.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę profesjonalnych środków chemicznych do utrzymania czystości
(superkoncentratów)  przez  okres  36  miesięcy na potrzeby  „Pro-Medica”  w   Ełku  Sp.  z  o.  o.
(Znak postępowania: 4778/2017).

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

1. Dotyczy pakietu 3 pozycja 1 

Czy  zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  używając  zwrotu  "zarejestrowany  jako  wyrób
medyczny" miał na myśli produkt biobójczy ?

Odpowiedź: Nie, aczkolwiek Zamawiający dopuści produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy pod
warunkiem posiadania potwierdzenia skutecznej dezynfekcji w temperaturze do 650C i czasie 20 min,
przez jednostki certyfikujące np. PZH. Modyfikacja SIWZ.

2. Dotyczy pakietu 3 pozycja 2 

Prosimy o rozdzielenie tej pozycji na dwa oddzielne płyny. Jako płyn podstawowy i płyn wzmacniający.
Ze wzgl. na różną cenę i późniejsze właściwe ustawienie dozowań trudno oszacować średnią cenę jednego
litra jeżeli w jednej pozycji są oba płyny.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  rozdzielenie  tej  pozycji  ale  dopuszcza  możliwość
zastosowania dwóch produktów.

3. Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zamawiający wymaga dozownika stacjonarnego podłączonego do bieżącej wody i precyzyjnie dozującego
preparaty z poz. 1,2,3 czy dozownika montowanego na kanistry ?

Odpowiedź:  Tak,  wymaga  dozownika  stacjonarnego  dozującego  odpowiednie  roztwory  robocze
preparatów z poz. 1,2,3



4. Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga 10 szt dozowników czy 20 szt dozowników ?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  łącznie  20  dozowników  (10szt.  stacjonarnych  oraz  10  szt.
przenośnych  zamontowywanych  na  butelce  oznakowanej  etykietą  produktu  o  pojemności  1-2L oraz
dozujących właściwe dozy superkoncentratów).

5. Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Co oznacza określenie przenośne opakowania ?

Odpowiedź: Butelka o poj. 1-2L ze zintegrowanym systemem precyzyjnego dozowania preparatów z poz.
1-3. Dozowanie poprzez przechylenie butelki lub podłączenia do sieci wodnej sza pomocą szybkozłącza..


