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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 5/2018
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań
i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych.

Pytanie:
„Pytania ogólne:
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z
późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu
jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W
związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako
wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.”
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby
medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Pytanie:
„Pytania do asortymentu:
Załącznik nr 2 pozycja 4 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu przeznaczonego do
higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów przed zabiegami zawierającego
w składzie oktenidynę. Produkt wykazuje działanie dekontaminujące, preparat bez zawartości mydła,
barwników i substancji zapachowych z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę, pH neutralnym dla
skóry, zarejestrowanego jako kosmetyk. Preparat Octenisan wash lotion w opakowaniu a 500 ml.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie:
„Załącznik nr 2 pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści do oceny roztwór służącego do czyszczenia i
nawilżania przewlekłych ran. Oferowany preparat posiada doskonałą skuteczność czyszczącą, bardzo
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wysoką tolerancję tkankową, doskonale usuwa biofilm bakteryjny, jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów ran. Skład: oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona.
Wyrób medyczny, opakowanie 350 ml.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.
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