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Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych 

 

 Instytut Medycyny Wsi informuje, iż wpłynęły następujące zapytania dot. treści specyfikacji w /w 

zaproszenia.  

 

1)   Wzór umowy par. l ust. 8. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 

równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie ust. 8 poprzez zapis, iż zmiana terminu realizacji 

umowy poprzez wydłużenie realizacji może nastąpić za zgoda obu stron pod rygorem nieważności. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 

2)   Wzór umowy par. 2 ust.4. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 

równości  stron  umowy prosimy o zmianę zapisu  poprzez możliwość zmian cen brutto w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto. 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 

3)    Wzór urnowy par. 3 ust. l. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 

równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: " (...) w ciągu 1 dnia roboczego" na zapis: " (...) w 

ciągu 2 dni roboczych (poniedziałek - piątek) (...)". 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

 

4)   Wzór umowy par. 3 ust. 2.1. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji ora?, zasadą 

równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: "(...) za każda godzinę opóźnienia do dnia i 

godziny realizacji u innego dostawcy" na zapis: "(...) za..każdy dzień opóźnienia do dnia realizacji u 

innego dostawcy". 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. 

5)    Wzór umowy par. 3 ust. 2.2. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 

równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości J % wartości brutto (...)" na 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

6)    Wzór umowy par. 3 ust. 3. Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz z zasadą 

równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: "(...) za każda godzinę opóźnienia"   na zapis: 

"(...) za każdy dzień opóźnienia," 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zadanie nr l 

poz. l - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny łagodnej emulsji do mycia higienicznego i 

chirurgicznego rąk nie zawierającej barwników i substancji zapachowych. Dodatkowo emulsja 

posiada w składzie witaminę A i E, które uelastyczniają skórę, zapobiegaj ą j ej rogowaceniu się i 

starzeniu. 

poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniającego na bazie jednego alkoholu etylowego oraz substancji 

nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec 

B,F,Tbc3V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. 

Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego 

pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny, 

poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny kremu do pielęgnacji skóry rąk 

zawierającego witaminę A i E, które uelastyczniaj ą skórę, zapobiegają jej rogowaceniu się i 



starzeniu., szybko wchłaniający się, testowany dermatologicznie 

poz. l i 5 - Czy zamawiający dopuści preparaty zawierające w swoim składzie parabeny? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zadanie nr 2 

poz. 7 - Czy zamawiający dopuści antybakteryjne rękawice do mycia pacjenta 

zawierające w swoim składzie glicerynę, pakowane po 8 szt? 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zadanie nr 3 

poz. l - Zwracamy się z  prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie nadwęglanu sodu, 

zawierającego w swoim składzie inhibitory korozji w op. l kg nie wymagający zastosowania 

aktywatora spełaniający pozostałe zapisy SiWZ 

poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego 

zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o 

szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/H1V,HBVSHCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 

minut i stężeniu 0,5%: będącego wyrobem medycznym kl.ITb. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zadanie nr 4 

poz.I - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu 

spełniającego wszystkie zapisy SlWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w 

stężeniu 72g o szerokim spektrum bój czym wobec: B,F,Tbc,V 

(BVDV,HCV,HBV,HlV,Vaccima,Rota., Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy 

podkreślić, iż. preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w 

związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. 

poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w koncentracie o silnych właściwościach 

usuwających kamień wapienny i rdzę z ceramiki sanitarnej, WC, umywalek oraz glazury, 

zawierający w swoim składzie kwas ortofosforowy, inhibitory korozji, anionowe związki 

powierzchniowo czynne w opakowaniach l litrowych i 5 litrowych 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Dotyczy zadania nr 3 

Czy w pozycji l Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, na bazie 

aktywnego tlenu, Preparat, który pragniemy zaoferować wykazuje pełne spektrum działania 

obejmujące B, MRSA, F (A.niger, Calblcans), V (w tym adeno i poiło), S (B.subtilis, C.sporogenes, 

B.cereus, C.difflcile) oraz prątki (M.terrae, M.aylum) w czasie do l godziny, Pragniemy zwrócić 

uwagę, że zgodnie z wytycznymi normy EN 14563 (obszar medyczny - warunki badania i 

wymagania według znormalizowanych metod badania stosowanych do udowodnienia 

deklarowanego dla produktów działania prątkobójczego lub bójczego wobec prątków gruźlicy) - 

preparat wykazuje pełne działania prątkobójcze w tym wobec M.tuberculosls, jeśli posiada badania 

potwierdzające skuteczność wobec dwóch organizmów testowych Mavium l M.terrae. 

Preparat posiada w roztworze zapach charakterystyczny, dla środków dezynfekcyjnych opartych na 

aktywnym tlenie, nie wykazujący właściwości obniżających wartość użytkową środka, Możliwość 

sprawdzenia aktywności roztworu roboczego za pomocą pasków testowych. Środek 

konfekcjonowany w opakowaniach 2 kg l 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych 

opakowań - 10 op. l kg i 25 op. 6 kg. 

Czy w przypadku zaoferowania preparatu osiągającego pełne spektrum działania bez dodatku 

aktywatora, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpunktu 6, w preparacie z pozycji l? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pakiet nr l poz. 4 



Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować preparat będący produktem leczniczym. 

Zamawiający potwierdza. 

Pakiet nr 3 poz.l 

Prosimy o dopuszczenie preparatu bardziej ekonomicznego nie wymagającego stosowania 

aktywatora w opakowaniach 5 kg i l kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zwracamy się z 

prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu przebadanego wobec normatywnych 

mikroorganizmów testowych M. terrae oraz M. avuim zgodnie z normą europejską EN 14348, 

EN14563? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pakiet nr 3 poz. 2 

W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki wielokrotnego użytku w ilości l 

pompka na 4 kanistry 51 zaś dostarczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu 

prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować preparat z taką ilością pompek, jaką 

dostarcza producent w opakowaniach handlowych, 

Zamawiający potwierdza. 

Pakiet nr 3 poz. 5 

W związku z tym, ze preparat przeznaczony jest do dezynfekcji wysokiego stopnia termoiabilnych 

wyrobów medycznych z możliwością zastosowania w procesie manualnym i maszynowym a także 

tym, że na rynku nie istnieją preparaty w opakowaniach 1 1 z atomizerem prosimy o rezygnację z 

wymogu zaoferowania takich opakowań w tej pozycji. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego 

odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu 

„izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, 

zgodnie z §6 ust, 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2Q02r. w sprawie procedur 

Dobrej Praktyki Medycznej (Dz, U. Z dnia 9 września 2002r.) ? 

Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do 

siedziby Zamawiającego odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 

zaleceniami producenta. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków 

transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" do realizacji zamówienia na 

dostawę produktów leczniczych ? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobćjczych do 

siedziby Zamawiającego odbywały się. środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w 

zabudowy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do 

wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub 

w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego? 

Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do 

siedziby Zamawiającego odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 

zaleceniami producenta. 


