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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: Dostawa środków
dezynfekcyjnych do apteki i magazynu gospodarczego w „Olmedica” w Olecku sp. z o. o. na
potrzeby szpitala „Olmedica” sp. z o.o. w Olecku

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie
art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz.
2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:
Pytanie nr 1

Pakiet 8
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk zawierający w 100 g: 72,5 g etanolu i 7,5 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. O znacznie
szerszym spektrum bójczym: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A. brasilienis), Tbc (M.terrae i M.Avium), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro, Polio, Adeno) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 1x3ml w czasie 30 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna
wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie - jednorazowe opakowanie o pojemności 1 l do hermetycznego systemu zamkniętego
bez dostępu powietrza. Opakowanie zawierają pompkę z systemem zastawek uniemożliwiających
kontaminację krzyżową. Aktualny opis zamówienia poprzez użycie dokładnych ilości wagowych
substancji aktywnych faworyzuje tylko i wyłącznie jednego Wykonawcę co w sposób oczywisty
ogranicza konkurencję.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany preparat .
Pytanie nr 2
Pakiet 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty
do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz.
1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza"
w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji
higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie
opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzoSąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875
Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN
Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2
1/2

„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl

wych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie pakietu 7 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po
2007 roku nie został zarejestrowany jako produkt leczniczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu jako produkt biobójczy,
spełniający pozostałe wymagania SWZ

W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.
Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.
Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
/-/ mgr Katarzyna Mróz
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