
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  31.10. 2017 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na dostawę  środków  dezynfekcyjnych na potrzeby  „Pro  Medica”
w  Ełku  Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 5024/2017).

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:

Pytanie Nr 1 - Pakiet nr 4, pozycja nr 1 i 3: 
Czy Zamawiający dopuści produkty w opakowaniach 1300ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ.         
Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie Nr 2 -  Pakietu nr 3, poz 1 i 1A                                                                                                                 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek dezynfekcyjnych nasączonych preparatem 
dezynfekcyjnym na bazie alkoholu izopropylowego  i etylowego , będących wyrobem medycznym klasy II a, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Dopuszcza jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie Nr 3 -  Pakietu nr 1, poz 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 1 L 
Odpowiedź: Nie 

Pytanie Nr 4 -  Pakietu nr 1, poz 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  z opinią innej jednostki klinicznej o możliwości
stosowania na oddziałach pediatrycznych.
Odpowiedź: Nie 

Pytanie Nr 5 -  Pakietu nr 3, poz 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu osiągającego wymagane spektrum działania w czasie       
do 30 s.
Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.



Pytanie Nr 6 -  Pakietu nr 3, poz 1 
Prosimy  o  potwierdzenie  ,  iż  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  dotyczącego  wyrobów
medycznych  –  Zamawiający  w  związku  z  przeznaczeniem  preparatu  (dezynfekcja  innych  wyrobów
medycznych) wymaga preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. II a.
Odpowiedź: Dopuszcza jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ

Pytanie Nr 7 -  Pakietu nr 4, poz 3 
Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 700 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań, spełniający pozostałe zapisy SWIZ?                                                                                               
Odpowiedź: Dopuszcza


