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w zakresie spektrum dziatania n Polio do '10 mrn
c^ezal Bialystok Sp z o o , ut-i x'elanickiego
19 't5-085 siat;ior z zaxresu zl
ie nr:21na podstawie art
89 ust 1 pkt 2 Wykonawca nre potwierd= t
Wykonawca nie
p ryoma SV4o do r's mi"n ;lr-"*Lii.v w oopowiedzi
pytania
n
!::y':j3:lf:'-1?::?
1a
z
dnia 01.03 2016
dopuscil dopre,cyzowanie wzakresre stq;ien
| rczszerzenia spet t.u,i"t#;iffir;
pozostale
zalozenia SIWZ
w tym m in dzralanie na poryoma sV40 Zadanie
;
nr, ro n"-poi.,r*," art. g9 r, 1 pkt.2 Wykonawca nie
p_otwrerdzrl wy maga nyc h przez
lamaw EJqceg o pa ra m etrow Za m awrajqcy wym
a al potwierdzenia w
wyoairycrr p rzez produicunl, or"r.o*rny.n pr.ol
:.1:::1.:y]:,fs;ig
Tll.l:lT.':yl1y.h
odnoszEcych
do przedmiotu amowi.nra w tym aby oferowani'il;r;,;H; ktow spelnienra wymagan
nfekcy.l ne spelnraly wymagan ta
normy PN-EN 14885:20-08,, kt6r regurule sprawy
dopuszczenia do stosowania w
ronre zdrowia preparatow
antyseptycznyr:h i dezynfekcyjnych i-ub 'presis66ty
spbftrum i ciiasy Azia+ania p
w lednostkach
g'"1, Unii-Europeyskir:j np ( DGHM, DW, RKr, pzH, HrRL, e). Wykonawca
:H:?:y:j::l:.1.i
nie wykazal
spetnie.nia tego wvmosu ani w forderacn
rni *
ili
dystrybutora
.r
podstawie
na,
8e ust pkt
r'vev v's'tv rrre
rr\r-z tiusJore,"ty
nie v\]Puw
odpowi
treSci SIWZ w zakresie
spektrum dztalania na polio do 10 min
W_ytworczo-Uslugowa
Z o o . ut Niedzwiedzra
rd 9\J,
60, 15-531
to-cJ Bi
z zakresu Zadanie nr:
25
podStawLe ari Bg ust r^pxt I wy*L,.'"*.r
"o
nre potwierdzil wymaganych pr
Zamawialqcego parametrow w
zakresie czasu dzialania na Corona Vrrus
Medim Sp Z o o , ur puiawska 4sB, 05-500 piasecz:no
z zakresu Zadante nr: 27
podstawie art 89 ust 1 pkt 2
wykonawca nie potwierd^zii,wymagany ch pizez
Zamawiaiqi"g;prr.n'"
rrow,
zan
qcy w odpowiedzi na
pytanra z dnra 0'1 032^'^
konawcg tj. dot. czasu
1xffi ::Ti.:1",J;xxrli:,t;:i;
wymagania S|WZ dot
przedmiotu zanrowienia, t1 min Dztala-nta
n,"l.Oqlo Virus'R
potwierdzii
nre
ur promienistycrr
3i_4Bi Krak6w .
zadanie n : 36 na podstawie art g9 ust 1
XL?ii;#:l^?,:^.^:
pkt 2 wykonawca nre "-:
potwierdzrl *ymag"ny. h przez 2"."*iu1{"ego
parametrow
zaKresie ph 5 5-7
AESCULAp CFrFA Sp^i o
ut rysiqiec',ra r+ 64.300 Nowy Tomysrz zakresu
ie nr: 10 - Wykonawca
podalmylnq sterwkg VAT na podstawre'art g9
pkt I U ustawy fizp

+48 (71)

:::l,llj,

*y-,i"g-;n,;";;;;')#; :ial!# ;

J.*o,i;;;;; ili;ul,'J',li

!::lyj::,^l*lli":l'j_1
|F ffIy:

'rt

S'

:#5l:,y,jlli:::iyir,ltti{ril

I

j::ffi

Nigil;;;;;W;H;

z

,ii,".,

o

0ne

art 93' 1 1 pkt'7 - postepowanie barczone jest
niemozliwq rJo usunigcia wadq. Zamawia
zamowienra dra poz 3 4, ktory miar
wplyw na'rto.Lnie przezwykonawcow
5;;omiotu

podal wadliwy opis
rawidlowo wycenionych

Zadanie nr: 10
Zadanie nr:12
Zadanie nr: 25
Zadanie nr: 26
Zadanie nr: 34

Art 93 ust
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nie zlozono zadnejoferty niepodrergaiqcejodrzuceniu
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