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LAS-269/1-PN/53-2017       Rybnik, dnia 07.06.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy preparatów do dezynfekcji i mycia powierzch ni r ąk 
 (zamówienie nr LAS-269-PN/53-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.06.2017 r., nr 521382 - 2017  
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1:   
Pakiet 3 poz 1 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 
200szt z przeliczeniem ilości, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. 
Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i 
VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z 
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta 
chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki 
posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar 
medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. 
Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych 
powierzchniach.  
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.  

 
Pytanie 2:   
Pakiet 3 pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej 
możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół 
kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone są 
preparatem o następującym składzie: Propan-2-ol, Ethanol.  Spektrum: B, F, -1 minuta, TBC(M. 
TERRAE)-5 minut V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40 , Noro) w czasie 1 minuta,  Adeno- 15 minut . 
Opakowanie flow-pack 100 sztuk.  
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 09.06.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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