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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę profesjonalnych
środków higieny Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: 

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie emulsji do mycia rąk nie zawierającego mydła, o pH neutralnym dla skóry
posiadającej kompozycję bioaktywnych substancji zapewniających doskonały efekt kosmetyczny
polegający  na:  przywracaniu  wilgotności  i  regulacji  gospodarki  wodnej  w  naskórku,  regulacji
gospodarki  lipidowej  zewnętrznych  warstw  skóry,  stymuluje  regenerację  uszkodzonych
tkanek(zawiera  m.  in.:  laurylosiarczan  sodu,  alantoinę,  kwas  mlekowy).  Preparat  działa
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. pH 5 (neutralne dla skóry. Emulsja zawiera śladowe ilości
barwnika (który nie  powoduje barwienia skóry,  a  jedynie nadaje kolor  preparatowi).  Kosmetyk
a 5L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  emulsję do mycia rąk opisaną powyżej.

Pytanie 2: 

Pozycja 3 

Prosimy o dopuszczenie kosmetyku w postaci emulsji przeznaczonej do higienicznego mycia rąk o
pH w zakresie 4,8-5,2; bez zawartości mydła, o składzie: woda, laurylosiarczan sodu, chlorek sodu,
glukozyd  laurylowy,  alantoina,  fenoksyetanol,  kwas  benzoesowy  i  dehydrooctwowy,
etyloksygliceryna, poliaminopropyl biguanidu. Preparat przeznaczony przede wszystkim do skóry
suchej  i  zniszczonej,  dobrze  tolerowany  przez  skórę,  konfekcjonowany  w  butelkach  a  1L w
systemie zamkniętym – preparat kompatybilny z dozownikiem z poz. 2 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 3: 

Pozycja 10

Prosimy o  dopuszczenie  koncentratu  do  dezynfekcji  powierzchni  z  możliwością  stosowania  na
obszarach mających kontakt z żywnością (parametr potwierdzony przez producenta preparatu w
formie  oświadczenia  producenta,  brak  informacji  zawartej  na  etykiecie  preparatu).  Wyrób
medyczny  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amonowych,  pH  koncentratu  ok.  8,6.
Konfekcjonowany w kanistrach a 5L.

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża  zgody na  zmianę  zapisów SIWZ,  ponieważ  Państwowa
Inspekcja  Sanitarna  wymaga,  aby  na  etykietach  preparatu  znajdowały  się  informacje  dot.
możliwości stosowania produktu w obszarach mających kontakt z żywnością.



Pytanie 4: 

Pozycja 23

Prosimy o dopuszczenie płynnego preparatu konfekcjonowanego w kanistrach a 5kg.

Prosimy o określenie czy do przeliczeń ilości opakowań przyjąć zasadę 1L=1kg czy przeliczyć z
gęstości.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  płynny  preparat  konfekcjonowany  w  kanistrach  a  5kg.
Do przeliczeń ilości opakowań należy przyjąć zasadę 1L=1kg.

Pytanie 5: Pozycja 1, 2, 3, 10, 23

W  przypadku  pozytywnych  odpowiedzi  i  dopuszczenia  powyższych  preparatów  prosimy
o wydzielenie ich do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych cenowo
ofert większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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