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SPZOZ.AZ.2020.                                                                                                                             Kędzierzyn-Koźle 18.03.2020r. 
 

  
 

Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: dotyczy  postępowania  198/AZ/2020 prowadzonego  w  trybie  do  30.000  euro  na  dostawę środków higieny pacjenta 
dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1. 

 
 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kędzierzynie  -  Koźlu  niniejszym  wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia  
o zamówieniu. 
 
 
Pytanie 1: Pakiet nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazową prostokątną ściereczkę nasączoną środkiem myjącym, aktywacja środka poprzez zwilżenie 
wodą, wykonana w całości z poliestru, o neutralnym Ph 5.5, rozmiary 12 x 20 cm, gramatura 100 g/m2, opakowanie 24 sztuki z 
odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające następujące standardy:  
EN ISO 13485:2012 
EN ISO 14971:2012 
EN 980:2008 
EN 1041:2008 
EN ISO 15223-1: 2012 
EN ISO 10993-1: 2009 
EN ISO 10993-5: 2009 
EN ISO 10993-10: 2009 
EN 62366:2008? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie określił pod tabelą Załącznika 1a, że: Zamawiający nie dopuszcza „poz 1: Jednorazowej 
prostokątnej ściereczkę nasączonej środkiem myjącym, aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą, wykonana w całości z poliestru, 
o neutralnym Ph 5.5, rozmiary 12 x 20 cm, gramatura 100 g/m2, opakowanie 24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
spełniające następujące standardy:  
EN ISO 13485:2012, EN ISO 14971:2012, EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 15223-1: 2012, EN ISO 10993-1: 2009, EN ISO 
10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2009, EN 62366:2008” 
 
Pytanie 2: Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydyny, szczególnie przeznaczone do przedoperacyjnego mycia 
ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% 
diglukonianu chlorheksydyny szybko zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także 
zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje 
możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, 
opakowanie a’4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania. Produkt na stawce VAT 23%? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie określił pod tabelą Załącznika 1a, że: Zamawiający nie dopuszcza „poz 2: myjki do ciała z 2% 
roztworem chlorheksydyny, szczególnie przeznaczonych do przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniających możliwość 
szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% diglukonianu chlorheksydyny szybko 
zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając 
dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio 
po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a’4 sztuki z możliwością 
wielokrotnego zamykania. Produkt na stawce VAT 23%” 
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Powyższe wyjaśnienia należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione  
postępowanie 
 
 

 
 

 
 
………..………………………………………………. 
              Kierownik zamawiającego  

 
 


