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Do wszystkich, którzy chcą złożyć ofertę
w zapytaniu ofertowym
na dostawę środków do dezynfekcji
Dotyczy:

zapytania ofertowego na dostawę środków do dezynfekcji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie informuje, iż w zapytaniu ofertowym na
dostawę środków do dezynfekcji do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkt z Części 2 poz. 8 i
dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy
sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,
blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli
zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w
czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy
A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki
17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy
sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,
blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli
zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w
czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy
A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU
PRZELICZENIA.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w części 2 poz. 8 chusteczek o wskazanym
opisie i jednocześnie nie wyraża zgody na wydzielenie z części 2 poz. 8.
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2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej niezależnej Części produkt z Części 2 poz. 11 i
dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23
cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem.
konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby,
drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18
cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem.
konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby,
drożdże,
wirusy
(w
tym
Polio
i
Adeno)
do
5minut?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU
PRZELICZENIA.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w części 2 poz. 11 chusteczek o wskazanym
opisie i jednocześnie nie wyraża zgody na wydzielenie z części 2 poz. 11.
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