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Wyjaśnienia nr 1
Państwowy Instytut
Weterynaryjny
- Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na
podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:
1. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie rękawic CRX pozycja nr 6 zadanie 9 z oferty
przetargowej gdyż produkt ten został wycofany ze sprzedaży przez producenta?—TAK
2. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej podając nr katalogowy K621.1? Opisany
produkt odpowiada nr kat K626.1 pozycja 19, zadanie 9. TAK poprawia się na numer K626.1
3. Czy wyrazi zgodę na zaoferowanie prepartau do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętóa. i
wyposażenia medycznego, bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu bez zawartości QAV,
fenoli i aldehydów, i aldehydów osiągającego spektrum działania w krótszym czasie B.
MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty oraz
Adeno w czasie do 2 minut oraz Polio do 30 minut . Bezpiecznego w stosowaniu,
zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych
i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym
spryskiwaczem? TAK ale tylko dla zadania 5, dla zadania 5c- nie wyrażamy zgody
4. prosimy o potwierdzenie że zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego opartego na bazie
alkoholu etylowego i 1-propanolu bez zawartości QAV, fenoli, i aldehydów osiągającego
spektrum działania w krótszym czasie B. MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota,
Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty oraz adeno w czasie do 2 minut oraz Polio do 30
minut . Bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością
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stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w
opakowaniach a 1l lub a 10l? Tak dla zadania 5 , dla zadania 5c nie wyrażamy zgody
5. czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji skóry przed
zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych,
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego
dermatologicznie, o szerokim spektum dzialania B, MRSA, Tbc, F, V, HIV, HBV, HCV,
Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, herpes simplex, zawierającego w swoim składzie 1propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadlenek wodoru bez zawartości jodu i jego związków w
opakowaniach a 1l? Tak dla zadania 5a, dla zadania 5d- nie wyraża zgody
6. czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji skóry przed
zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych,
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego
dermatologicznie, o szerokim spektum dzialania B, MRSA, Tbc, F, V, HIV, HBV, HCV,
Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, herpes simplex, zawierającego w swoim składzie 1propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadlenek wodoru bez zawartości jodu i jego zwiazków w
opakowaniach a 250 ,ml? Tak wyrażą zgodę dla zadania 5a, dla zadania 5d- nie wyraża zgody
7. czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a1l lub 10l po
odpowiednim przeliczeniu opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
1l- TAK
10l- NIE
8. Czy zamawiający dopuści preparat do higienicznej w czasie do 30 sekund i chirurgicznej w
czasie do 3 minut dezynfekcji rąk, oparty na bazie etanolu i 2-difenylolu z zawartością
substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących
elastyczność skóry wykazujący spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V w tym
Polio, Rota, Noro HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes Simple, Adeno, Vaccinia oraz przedłużony
czas działania do 4 godzin, zarejestrowany jako produkt leczniczy w opakowaniach a 500 ml?
NIE wyrażamy zgody
9. Czy zamawiający dopuści preparat do higienicznej w czasie do 30 sekund i chirurgicznej w
czasie do 3 minut dezynfekcji rąk, oparty na bazie etanolu i 2-difenylolu z zawartością
substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących
elastyczność skóry wykazujący spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V w tym
Polio, Rota, Noro HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes Simple, Adeno, Vaccinia oraz przedłużony
czas działania do 4 godzin, zarejestrowany jako produkt leczniczy w opakowaniach a 5l? NIE
wyrażamy zgody
10. 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? Należy wycenić dokładnie taką ilość opakowań jaka jest podana w
formularzu cenowym po modyfikacji.
Dla zadań 6, 5b, nie dopuszcza się środków równoważńych

