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DOTYCZY: przetargu nieograniczonego nr 2/PN/13 na zakup środków do zabezpieczenia pralni
w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania i transportu
prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk i skóry
dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej.
25.07.2013 r.
Pakiet Nr 1:
PYTANIE: poz. 22 - Czy zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie odświeżacza konfekcjonowanego
w opakowaniu 10L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odświeżacza konfekcjonowanego w opakowaniu
10L, po odpowiednim przeliczeniu ilości, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
PYTANIE: poz. 50
Prosimy o doprecyzowanie - ile sztuk dozowników wymaga zamawiający do użyczenia na okres
trwania umowy?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 23 dozowników.
PYTANIE: poz. 55
Czy zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu do spryskiwaczy konfekcjonowanego
w opakowaniach do 5 L?
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający

dopuszcza

zaoferowanie

koncentratu

do

spryskiwaczy

konfekcjonowanego w opakowaniach do 5 L, z tym że zmniejszy się ilość środka w skali 24 miesięcy
do liczby 3.

Pakiet Nr 2:
PYTANIE: zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie II dopuści do zaoferowania
w poz. 2 niebieski kolor worków ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający również dopuszcza zaoferowanie niebieskiego koloru worków w poz. 2,
przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
PYTANIE: zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie II dopuści do zaoferowania

w poz. 6-11 worki celofanowe z tolerancją +/- 5 cm ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 6-11 worki celofanowe z tolerancją
+/- 5 cm, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
PYTANIE: zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie II dopuści do zaoferowania
w poz. 12 folię celofanową w arkuszach o wymiarach 50 cm x 70 cm ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 12 folii celofanowej w arkuszach
o wymiarach 50 cm x 70 cm.

26.07.2013 r.
Pakiet Nr 1:
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji
zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol,
przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej
30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony
i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez
alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes
simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 500 ml?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji
zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol,
przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej
30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i
pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez
alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes
simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 5I?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 3
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do
chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest
sprawdzony dermatologicznie, chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia i jest odpowiedni dla skóry
wrażliwej i zniszczonej. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz mydła i posiada
neutralne pH dla skóry oraz alantoinę chroniącą skórę przed podrażnieniami oraz środki
powierzchniowo czynne i jest konfekcjonowany w opakowaniach 51.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, sprzyjającego
regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nieosłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji
rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, zawierającego ciekłą parafinę, olej rycynowy,
glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 500ml?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 5
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych , chlorku
dwudecylodwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego o spektrum
działania B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40), w opakowaniach 1
litrowych, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach
pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i
głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów.
2. Prosimy o określenie, czy zamawiający wymaga preparatu ze spryskiwaczem pianowym czy
dozującym preparat w postaci piany.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 6
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych , chlorku
dwudecylodwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego o spektrum
działania B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40), w opakowaniach 5
litrowych, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach
pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i
głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 7
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego
opartego na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i pochodnych alkoholowych bez
zawartości aldehydów o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Papowa SV 40, HSV) w stężeniu
2% i w czasie do 15 min.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgodę.

PYTANIE: Załącznik nr 4 do SIWZ poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji tych, na które Zamawiający udzielił
pozytywnych odpowiedzi do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez
bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie ogólne:
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które
należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z
zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
ODPOWIEDŹ: Jednostkowe opakowania wyrażone w litrach mogą być ujęte w ilości +/- 1 litr, w
mililitrach +/- 100 mililitrów, w kilogramach +/- 1 kg, sztuki +/- 10 sztuk (dotyczy tylko poz.10 i
poz. 24)

Pakiet Nr 2:
PYTANIE: zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie II dopuści do zaoferowania
w poz. 12 folię celofanową w arkuszach o wymiarach 100 cm x 140 cm ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 12 folii celofanowej w arkuszach
o wymiarach 100 cm x 140 cm.

