
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze,   

65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców  

nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243,  

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

Zielona Góra, dnia 08.12.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.221.23.2020 – 

prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: „Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji 

aparatów do hemodializy” wniesiono następujące pytanie: 

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuści do oceny jednorazowe bezalkoholowe chusteczki myjąco- dezynfekujące, do dezynfekcji głowic 

USG, o potwierdzonej skuteczności bójczej na poziomie B, F (C.albicans), V(Polio, Adeno, Noro) w czasie nie dłuższym niż 5 

minut. Przebadany zgodnie z normą 16615 na bakterie i drożdże przy czasie kontaktu nie dłuższym niż 1 minuta. 

Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Chusteczki w opakowaniu typu flow-pack konfekcjonowane w 

opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, rozmiar 20x30 cm?    

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 1 Zaproszenia do składania ofert cenowych, przedmiotem zamówienia są 

sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji aparatów do hemodializy a nie chusteczki myjąco-dezynfekcyjne – w tym 

miejscu Zamawiający zwraca uwagę, że w Zaproszeniu do składania ofert cenowych realizacja przedmiotu zamówienia nie 

została podzielona na zadania ani nie została dopuszczona możliwość składania ofert częściowych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 04.12.2020 r zamieścił na swojej stronie internetowej BIP poprawny 

Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny po zmianach, zawierający w swojej treści wyłącznie 1 zadanie, obejmujące 

swoim zakresem preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. 

Ponadto w dniu 07.12.2020 r. Zamawiający udzielając wyjaśnienia do treści Zaproszenia do składania ofert cenowych dokonał 

modyfikacji załącznika nr 2 poprzez wprowadzenie Załącznik nr 2 – formularz cenowo-techniczny po zmianach II. 

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający dopuści do oceny jednorazowe chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich delikatnych 

powierzchni i wyposażenia medycznego tj. głowice USG, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, aparaty 

słuchowe, stetoskopy, przebadane dermatologicznie. Skuteczność bójcza: B, F(C. albicans, A.niger, Aspergillus fumigatus), V 

(HBV,HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1)  w czasie 5 minut. Zawierający w swoim składzie min. 

Chlorki benzalkonium oraz minimalną zawartość alkoholu do 2,6% w celu szybszego odparowania produktu. Zarejestrowany 

jako wyrób medyczny, opakowanie typu flow – pack konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po 

odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, rozmiar 18x20cm?                                              

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

 

 

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert cenowych, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

          

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PREZES ZARZĄDU 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.221.23.2020                                                                                    

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

