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LAS-1245/1-PN/64-2016       Rybnik, dnia 02.12.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji i myci a powierzchni i r ąk 
 (zamówienie nr LAS-1245-PN/64-2016) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 28.11.2016 r., nr 353282 - 2016 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1:   
Pakiet 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji m. in. głowic USG, 

o spektrum działania B, F w czasie 1 minuty, V (HIV, HCV, HBV, Vaccinia Rota) w czasie 
30 sek., Papowa/Polyoma 2 minuty, w rozmiarze 20x22cm, konfekcjonowane w 
opakowaniu typu flow pack a 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ja k równie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 2:   
Pakiet 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe skuteczne wobec B, F, Tbc do 1 

minuty,  Rota,  HBV, HIV, HCV, BVDV w czasie 30 sek., MNV w 1 minutę, w rozmiarze 
20x22cm, konfekcjonowane w opakowaniu typu flow pack a 80szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                               
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3:   

Pakiet 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe skuteczne wobec B, F, Tbc do 1 
minuty,  A, Niger w czasie 30 sek., Rota,  Adeno do 1 minuty, HBV, HIV, HCV, BVDV, 
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Vaccinia w czasie 30 sek., MNV do 5 minut, w opakowaniach tuby a 120szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości ? 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotni e określonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                               
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 4:   
Pakiet 3 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek do 
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia odpornego na działanie 
alkoholanie wykazujących działania wobec wirusa Corona, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?  
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia j ak równie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 5:   
Pakiet 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 alantoiny chroniącej skórę przed 
podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml, kompatybilne 
z dozownikami Dermados? 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 6:   
Pakiet nr 1 Poz.2 - 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 alantoiny chroniącej skórę przed 
podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 
a 5 L, kompatybilne z dozownikami Dermados? 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowani e asortymentu pierwotnie okre ślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 7:   
Pakiet nr 1 Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji 
chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: 
bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, 
Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym 
właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość 
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stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500ml, 
kompatybilne z dozownikami Dermados? 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza za oferowanie asortymentu pierwotnie okre ślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:   
Pakiet nr 3 Poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do 
szybkiej  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. 
inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę 
rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, 
o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach a 200szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości 
opakowań? 
Wyrób medyczny 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod wa runkiem sposobu konfekcjonowania w 
opakowaniach typu flow pack, z odpowiednim przelicz eniem zamawianych ilo ści do dwóch 
miejsc po przecinku, jak równie ż asortymentu opisanego                                 w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez Zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  

Pytanie 9:   
Pakiet nr 3 Poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych 
powierzchni i sprzętu medycznego, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, 
Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min, chusteczki o wymiarach 14cm x 
18cm,  w opakowaniach (pojemnik) a 200szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
Wyrób medyczny 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowani e asortymentu pierwotnie okre ślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10:   
W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, 
czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę). 
Odpowied ź 10: Należy zaokr ągli ć, zgodnie z zasadami matematyki poni żej 0,5 w dół, a ko ńcówki 
0,5 i wyższe zaokr ągla si ę w gór ę. 

Pytanie 11:   
Pakiet 1 poz 3 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny preparatu hipoalergicznego w postaci żelu na bazie mieszaniny alkoholi 
alkoholu etylowego 60% i izopropylowego 15% i substancji nawilżających i pielęgnujących skórę dłoni 
spełniającego zapisy SIWZ, o szerokim spektrum mikrobójczym wobec B,F,Tbc,V (HIV,  HBV, HCV, 
Noro, Rota, Adeno) w czasie 30 sekund oraz Polio w czasie 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk 
zgodnie z PN-EN 1500 w czasie 30 sekund oraz chirurgiczna zgodnie z PN-EN 12791 w czasie 1,5 
minuty. 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 

Pytanie 12:   
Pakiet 1 poz 3 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i 
zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota 
i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie 
preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.  
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiaj ący 
wymaga w tej poz. preparatu na bazie alkoholi. 
 
Pytanie 13:   
Pakiet 3 poz 1 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 
200szt z przeliczeniem ilości, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. 
Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i 
VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z 
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta 
chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki 
posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar 
medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. 
Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych 
powierzchniach.  
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.  
 
Pytanie 14:   
Pakiet 3 poz 2 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 30x22 w 
opakowaniu flow-pack po 50szt z przeliczeniem ilości, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi 
normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, 
staphylococcocus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, 
Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. 
Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. 
Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą 
zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na 
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie 
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.  
 
Pytanie 15:  
Pakiet 3 poz 2 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o 
dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o 
szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) 
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. Konfekcjonowanych 
w tuby po 100 sztuk. 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                                 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
 
 



 

strona 5 z 5 

Pytanie 16:  
Pakiet 4 poz 1  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w w/w pozycji wymaga preparatu przebadanego wg normy PN 
EN 14348 w warunkach brudnych (warunki brudne to warunki charakterystyczne dla powierzchni, na 
których występują lub mogą występować substancje organiczne i nieorganiczne) 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych warunków poza okre ślonymi w SIWZ. 
Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że preparat zgodnie z w/w norm ą oraz bior ąc pod uwag ę 
środowisko, w którym b ędzie zastosowany winien by ć przebadany w warunkach brudnych.  
 
Pytanie 17:  
Pakiet 4 poz 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycji preparatu działającego na wirus Adeno 
w stężeniu 2%, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego                        
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego                
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
W przypadku zaoferowania innego sposobu konfekcjono wania nale ży zaoferowa ć ilość z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych przez Zamawia jącego ilo ści do dwóch miejsc po 
przecinku oraz zaokr ągli ć, zgodnie z zasadami matematyki poni żej 0,5 w dół, a ko ńcówki 0,5 
i wyższe zaokr ągla si ę w gór ę. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 06.12.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa.          
 
 
         


