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Odpowiedzi na zapytania  

 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę preparatów 

do dezynfekcji – 5 zadań ” 
 

 

 

                   Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.  

 Dz. U. z  2015 r., poz. 2146 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące 

zapytania: 

 

Dotyczy Zadania nr 2 poz.6 

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w/w preparatu w opakowaniach 11ml 

spełniającego wymogi Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowań. Wykonawca samodzielnie dostosuje dostosuje 

tabelę kosztorysowa dla zadanie nr 2 w w/w pozycji. 

 

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 1 l? Zwracamy się z 

prośbą o podanie zapotrzebowania w litrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowań. Wykonawca samodzielnie dostosuje dostosuje 

tabelę kosztorysowa dla zadanie nr 4 w w/w pozycji. 

 

Dotyczy zadania nr 4 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów 

medycznych na bazie alkoholi bez dodatkowych substancji czynnych ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych 

na bazie alkoholi bez dodatkowych substancji czynnych.  



 

Zadanie nr 4 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli 80 

op. W przedziale 0,6 – 1,0 litr. Preparat o podanych w siwz parametrach nie występuje w wielkości 

opakowania 0,6-0,7 l. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska. Wykonawca zmieni siwz we własnym zakresie. 

 

Zadanie nr 1 poz.3 i 4  

W związku, że na rynku istnieją preparaty różnych producentów konfekcjonowane w opakowaniach a 

700 ml, które stosowane są w różnych systemach dozowania, prosimy o potwierdzenie, że oferowane 

preparaty muszą być kompatybilne z posiadanym przez Szpital zamkniętym systemem dozowania 

Sterisol, na dowód czego należy załączyć do oferty dokument potwierdzający kompatybilność 

oferowanego preparatu z systemem zamkniętym posiadanym przez Szpital, wystawiony przez 

producenta systemu dozowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że oferowane preparaty muszą być kompatybilne z posiadanym przez 

Szpital zamkniętym systemem dozowania Sterisol, na dowód czego należy załączyć do oferty 

dokument potwierdzający kompatybilność oferowanego preparatu z systemem zamkniętym 

posiadanym przez Szpital, wystawiony przez producenta systemu dozowania. 

 

Zadanie nr 3 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego, nie wymagającego stosowania aktywatora, w 

opakowaniach 5 kg i 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 

do zaoferowania preparatu przebadanego wobec normatywnych mikroorganizmów testowych M. 

terrae oraz M. avium zgodnie z normą EN 14348, EN 14563 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Zadanie nr 3 poz. 2 

W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki wielokrotnego użytku w ilości 1 

pompka na 4 kanistry 5l zaś dopuszczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu 

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

dostarcza producent w opakowaniach handlowych. 



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu bez zawartości alkiloamin 

o statusie wyrobu medycznego klasy IIb, zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z ustawy o wyrobach 

medycznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza w obu kwestiach. 

 

Zadanie nr 3 poz. 5 

W związku z tym, że preparat przeznaczony jest do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych 

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

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

wymogu zaoferowania takich opakowań w tej pozycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

Zadanie nr 1 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, 

przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, 

chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, 

bez barwników oraz mydła, z zawartością allantoiny chroniącej skore przed podrażnieniem, o Ph 4,8-

5,2,  zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  i podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Zadanie nr 1 poz.2  

 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenyl-2-0l, czas dezynfekcji higienicznej 30 

sek., czas chirurgicznej do 3 min., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V 

(HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, polio, Vaccina i SARS), o wyjątkowych 

zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, 

nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, 

zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml, 5 l? 

 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  i podtrzymuje zapisy siwz 

 

Zadanie nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B ( w tym MRSA), 

F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m.in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża  zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B ( w tym MRSA), F, 

Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m.in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex) 

 

Zadanie nr 2 poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B ( w tym MRSA), 

F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m.in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża  zgodę na zaoferowanie preparatu preparatu o spektrum działania: B ( w tym 

MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m.in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes 

Simplex). 

 

 

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. Zamawiający 

dołączył do odpowiedzi zmieniony załącznik nr 1 do siwz. 

 

 

 

 
 

 


