
L.dz. TP/ ……….. /20
                                                                Wodzisław Śląski 18.12.2020 r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu 
       na ”Dostawę środków dezynfekcyjnych” 

       nr spr. 25/ZP/2020
 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż zgodnie z art.38 pkt 4 zmienia treść SIWZ. 

1. Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 dopisuje jako wymóg obowiązkowy „Produkt dopuszczony do
kontaktu z żywnością- posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym: kategoria 1 grupa 2
oraz kategoria 1 grupa 4”.

2. W zadaniu nr 6 w poz. 1 zmiana zapisu dotyczącego opakowania jednostkowego: jest „do 6 litrów”
powinno być „ 6 litrów lub przeliczenie ilości”.

3.  W zadaniu nr  17 w poz.  1  zmiana zapisu dotyczącego opakowania  jednostkowego:  jest  „do 5
litrów” powinno być „5 litrów lub przeliczenie ilości”.

W załączeniu zmodyfikowane formularze asortymentowo- cenowe.
Pytanie do SIWZ

1. Czy w zadaniu nr 20 w p. 2 i 3 Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej rozdzielając
dwuskładnikowy preparat dezynfekcyjny do automatycznego reprocesowania endoskopów wszystkich
marek? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga jednego preparatu dezynfekcyjnego wysokiego
poziomu dwuskładnikowego (czynnik + aktywator), będącego środkiem jednokrotnego użycia
i wyrobem medycznym, kompatybilnym z enzymatycznym preparatem myjącym z pozycji 1, przezna-
czonym do maszynowego reprocesowania endoskopów wszystkich marek w myjni dezynfektorze Me-
divators ISA: preparat A o pH 0,6 (+/- 1,0), posiadający w swym składzie m.in. nadtlenek wodoru,
kwas nadoctowy oraz preparat B o pH 11, posiadający w swym składzie m.in. wodorotlenek sodu,
propan-2-ol, o aktywności bakteriobójczej, sporobójczej, prątkobójczej, wirusobójczej, grzybobójczej
i wielkości opakowania zbiorczego 2x10 litrów (cz. A  +cz. B)? 

Odpowiedź: W zadaniu 20 poz. 2 i 3 Zamawiający wymaga jednego preparatu dezynfekcyjnego wy-
sokiego poziomu dwuskładnikowego (czynnik + aktywator), będącego środkiem jednokrotnego użycia
i wyrobem medycznym, kompatybilnym z enzymatycznym preparatem myjącym z pozycji 1, wielko-
ści opakowania zbiorczego 2x10 litrów (cz. A  +cz. B).

Jednocześnie zmienia się termin składania ofert na dzień 30.12.2020 r. Składanie ofert godzina
11:00, otwarcie ofert godzina 11:15.
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