Celestynów, dnia 2020-05-26

Pismo: DKiA/4/2020/2

O D P O W I E D Z I
na zapytania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów, w
postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „Dostawę materiałów i produktów
leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych” na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zgodnie z
art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy.
Treść wspomnianych próśb jest następująca:
1. Zadanie 16 Poz. 2.Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu a 2L z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań. Preparat spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem asortymentu.
2. Zadanie 17 Poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mikrozid Universal
Liquid, gotowego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów
medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość
działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej,
wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów
medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, Wykazujący
skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro) –
do 1 min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia działania o V (Adeno)
wraz z wydłużeniem czasu działania. 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g
etanol (94% w/w) Wyrób medyczny kl. II a. pH 3-3,6 Opakowanie a 5L.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
3. Zadanie 17 Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mikrozid Universal
Liquid, gotowego preparatu przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów
medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość
działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej,
wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów
medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, Wykazujący
skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro) –
do 1 min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia działania o V (Adeno)
wraz z wydłużeniem czasu działania Wyrób medyczny kl. II a., pH 3-3,6 Opakowanie a 1L +
spryskiwacz.
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Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie 18 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki Mikrozid AF wipes (box) do szybkiej
dezynfekcji odpornego na działanie alkoholi, wykonane z włókniny nasączone 94% etanolem.
Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający
przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B
(łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV,
Rota, Noro) w czasie do 1 min, F, V (Adeno) 2 min oraz wraz z wydłużeniem czasu działania
skuteczny wobec V (Polyoma SV 40, Polio). Opakowanie ( box) zawierające 150 szt.
chusteczek o wymiarach 14x18 cm, wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Wyrób medyczny kl. II a.
Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem asortymentu.
5. Pytanie ogólne Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie oraz
ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we
wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu złożenia
oferty bądź umożliwi przesłanie jej w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym?
W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów
(np. poprzez platformę lub mailem?
Odp. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres elektroniczny Zamawiającego
zoz@celestynow.pl, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że oferta niezwłocznie musi być złożona
również w postaci pisemnej (papierowej) w siedzibie Zamawiającego. Informujemy o
przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.05.2020r. do godz. 14:00.
6. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 7, poz.6, szczoteczki cytologiczne do
jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji,
odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych
Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia
2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w
zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Odp. Tak.
7. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na
bardzo krótki okres na zadawanie pytań i przygotowanie oferty.
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 5.
Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.zoz.celestynow.pl w dniu 26.05.2020r.

ZATWIERDZAM
Lech Krasieńko
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