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LAS-320/3-PN/96-2018       Rybnik, dnia 04.10.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych 
(zamówienie nr LAS-320-PN/96-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 20.09.2018 r., nr 619967-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1 : „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i 

dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, z możliwością stosowanie do 
głowic USG wykazujące działanie B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HCV, HIV, 
Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola), Tbc (M. terrae) w 5 minut, wielkość chusteczki 13 x 
20 cm, opakowanie 100 szt. puszka?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej 

dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia 
odpornego na działanie alkoholu, wykazujące działanie B (w tym MRSA), F (C. albicans), V 
(HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Rota), Tbc (M. 
terrae) w 30 sekund, wielkość chusteczki 13 x 20 cm, opakowanie 100 szt. puszka?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 3: Pytanie do pakietu nr 2, poz.1  

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia  o właściwościach dezynfekcyjno-
myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach 
medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi o bardzo szerokim 
spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicasns), Noro w 
czasie 1 minuty, V (HBV, HCV HIV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w 
czasie 30 sekund, Polyoma w czasie 5 minut, Tbc, F (A.niger), Rota w czasie 15 minut, z 
możliwością poszerzenia o pełne działanie wirusobójcze w rozmiarze 20x28cm w 
opakowaniu typu flow pack a’100szt ?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 



 

strona 2 z 7 

w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych 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”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4:  Pytanie do pakietu nr 2, poz.1  
                “Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga chusteczek bezalkoholowych?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania chusteczek do mycia i dezynf ekcji powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholi. 
 
Pytanie 5:  .Pytanie do pakietu nr 2, poz.1  

“Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga chusteczek przebadanych na roztworze 
odciśniętym z chusteczki?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
  
Pytanie 6:   Pytanie do pakietu nr 2, poz. 2  

„Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji 
małych powierzchni, wyrobów medycznych i innego wyposażenia medycznego odpornego 
na działanie alkoholi  o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, 
BVDV, influenza A Hong Kong, Rhinovirus, Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 
minuty, w tubach a’125 szt z przeliczeniem ilości opakowań?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego oraz z przeliczeniem ilo ści opakowa ń z 700 op a 100 szt na 560 op a 125szt.                          
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  , „ Jednostka miary”  
oraz „ Szacunkowa ilo ść jedn.miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 7 : Pytanie do pakietu nr 3, poz.1  

„Czy Zamawiający będzie dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów 
medycznych i wyposażenia, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami 
wodoodpornymi,  na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, chlorku benzalkoniowego i 
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, który osiąga pełne działanie bójcze w 
stężeniu 0,25%- 15min (B,F,Tbc, Polio, Adeno, Noro ) wyrób medyczny klasy IIa?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w szczególno ści w zakresie wymaganego spektrum działania  biobójczego: 
bakteriobójczy, pr ątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HC V, Vaccinia, Rota, 
Herpes, Corona); aktywny równie ż wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter ba umannii 
ESBL, MRSA i VR . 
 W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego  niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:  Pakiet 2 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  w tubach po 100szt 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 
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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 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 9 : Pakiet 2 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 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych 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”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10 : Pakiet 3  

„Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 
do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie 
szersze spektrum działania wobec B (MRSA, Legionella, Salmonella), Tbc (M.Avium 
M.Terrae), F, V(HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością 
poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym 
stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Preparat zarejestrowany jako 
wyrób medyczny kl. IIa.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w szczególno ści w zakresie wymaganego spektrum działania  biobójczego: 
bakteriobójczy, pr ątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HC V, Vaccinia, Rota, 
Herpes, Corona); aktywny równie ż wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter ba umannii 
ESBL, MRSA i VR . 
 W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego  niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 11: Dot. wzoru umowy  

„Wzór umowy par. 5 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w par. 1 ust. 1 umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)" „ 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący wprowadza modyfikacj ę poprzez zmian ę zapisu. Nowe brzmienie 
ust.4 par.5 otrzymuje brzmienie: 
„4. Zamawiaj ący ma prawo odst ąpić od umowy, bez konieczno ści uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do nale żytej realizacji umowy i naliczy ć karę umown ą w wysoko ści 10 % warto ści 
brutto niezrealizowanej cz ęści umowy, w przypadkach, gdy: …”. Umowa w tym zakresie zostanie 
zmodyfikowana. 
 
Pytanie 12:  Pakiet 2 poz. 1  

 „Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 
22 cm o gęstości 50g/m² gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować 3,5 m² powierzchni 
badane według normy EN 16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, V (pełne działanie 
wirusobójcze) S (clostridium difficile) w czasie 2 min z okresem ważności 3 miesiące po 
otwarciu, dopuszczone przez kilku wiodących producentów sprzętu USG?” 
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Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych 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”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: Pakiet 2 poz. 1  

 „Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 
22 cm o gęstości 50g/m² gdzie jedną chusteczką można  zdezynfekować 3,5 m² powierzchni 
badane według normy EN-16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, w czasie 1 min, 
V (HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia/ BVDV, wirus grypy typu A,B,C) w czasie 30 sek., Papova/ 
Polyoma 2 min, dopuszczone przez kilku wiodących producentów sprzętu USG?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych 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”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14:  Pakiet 2 poz. 2  

 „Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu flow-pack 100 szt. o wymiarach 20 x 
22 cm i gęstości 50 g/m² gdzie jedną chusteczką można zdezynfekować 1,5 m² powierzchni 
badane według normy EN 16615 (test czterech pól) o działaniu B, F, Tbc, V (HBV/ HIV/ 
HCV/ Rota, Noro, Adeno) w czasie 1 min?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, pod warunkiem zaoferowania opakowania flow-pa ck z zamykaniem plastikowym 
zapobiegaj ącym wysychaniu chusteczek. 
 W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego  niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15:  Pakiet 2 poz. 2   

„czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu tuba w ilości 120 szt. gdzie jedną 
chusteczką można zdezynfekować około 0,3 m² powierzchni, o działaniu B, F w czasie 1 min 
(aspergillus brasiliesis 30 min), Tbc (M.avium, M.Terrae) w czasie 2 min, V (HBV, HCV/ HIV/ 
adeno, noro, rota) w czasie 1 min?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 16: Pakiet 2 poz. 1 i 2  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o 
mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, 
MRSA, F (drożdże),  V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc 
(Mycobacterium terrae) - 15min., chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm. Możliwość 
stosowania do dezynfekcji głowic USG. 
Wyrób medyczny. 
Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 
200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 1). 
Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 2).” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
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Pytanie 17: Pakiet 3 poz. 1  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i 
dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych. Produkt może być stosowany w 
obecności pacjentów również na oddziałach intensywnej opieki medycznej, położniczych i 
noworodkowych. Skład: chlorek didecylodimetyloamoniowy, biguanid poliheksametylenowy, 
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę, octan kokopropylenodi-amino-
guanidyny, etoksylowane alkohole C12-15 liniowe i rozgałęzione. Preparat działa 
bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV) w 
stężeniu 0,25% i czasie działania 15 minut. Możliwość rozszerzenia skuteczności o wirusy 
Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota przy zwiększeniu stężenia roztworu roboczego do 0,5%, 
czas 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIa.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w szczególno ści w zakresie wymaganego spektrum działania  biobójczego: 
bakteriobójczy, pr ątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HC V, Vaccinia, Rota, 
Herpes, Corona); aktywny równie ż wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter ba umannii 
ESBL, MRSA i VR . 
 W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego  niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 18: do pakietu 2 poz 1 i 2   

 „ Prosimy o potwierdzenie:  ze w obu pozycjach chusteczki muszą być wykonane z włókniny 
i powierzchnia robocza oferowanej chusteczki w poz 1 i 2 nie może być mniejsza niż 360cm2 
(18x20 cm). Co zapewni porównywalność ofert i zagwarantuje równe traktowanie 
wykonawców. Prosimy również o potwierdzenie że w pozycji 1 zamawiający wymaga 
chusteczek bezalkoholowych w ilości 1 000 000 szt., natomiast w pozycji 2 chusteczek 
alkoholowych w ilosci 70 000 szt. konfekcjonowanych w opakowania jednostkowe.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 19: do pakietu 2 poz 1  

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - Sporobójcze, 
bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni. 
Bez zawartości kwasu nadoctowego. Szerokie spektrum mikrobójcze B ( MRSA, VRE, 
Salmonella, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Preudomonas aeruginosa), Tbc, F (Candida 
albicans i Aspergillus Niger)  V ( BVDV[HCV], HBV, HIV, Influenza A, Norowirus, 
Coronawirus), S (C.Difficile i Bacillus)  potwierdzone badaniami w warunkach brudnych (PN-
EN 16615:2015 , PN-EN 13727, PN-EN 1276, PN-EN 13624, PN-EN 14476, PN-EN 13704, 
PN-EN 14348),  pozwalające    zastosować chusteczki na powierzchniach wysokiego ryzyka, 
Maksymalny czas działania zgodnie z podanym zakresem B, F(Candida), V - 5min, z 
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Chusteczki wykazują 
działanie przedłużone, substancja pozostaje aktywna nawet po wyschnięciu do 24h, nie 
pozostawiają smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach,  możliwość 
zastosowania do wyrobów i materiałów nie wykazujących odporności na działanie  
preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi itp.) o wymiarach 200x180mm i nie mniejszej 
powierzchni. Opakowanie twarde TUBA 200 szt. ze szczelnym zamknięciem 
uniemożliwiającym wysychanie. Skład Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, 2-
Bromo-2-nitro-1,3 propanediol, Polyaminopropyl ,Biguanide Hydrochloride, zwiazki 
powierzchniowo czynne, zapach ( lawendowy )” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
Pytanie 20: pakiet 2 poz 2   

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - gotowe 
chusteczki do użycia do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, nieinwazyjnych wyrobów 
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medycznych, sprzętu medycznego z możliwością zastosowania do powierzchni mających 
kontakt z żywnością. Spectrum bójcze B, F, Tbc, V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota i Adeno) w 
czasie do 30 sekund. Produkt nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca lub żrąca (nie 
posiada oznakowania Xi lub żrący) = bezpieczny na oddziałach noworodkowych, 
dziecięcych. Badania skuteczności mikrobójczej zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 
14885, oraz DVV i RKI (obszar medyczny) . Opakowanie Tuba 100 szt. i 200 szt. doskonale 
zabezpieczone przed wysychaniem.” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – w opakowaniu a 100 szt- przy zachowa niu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: pakiet 3 poz 1   

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania jako preparatu równoważnego - Preparat myjąco-
dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego na bazie chlorku benzalkonium o 
wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do wszelkich powierzchni , w tym powierzchni 
metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych oraz ze szkła akrylowego. Spektrum 
działania: B (EN14561), F (candida albicans, aspergillus Niger) (EN14562),Tbc (EN14563) -  
(warunki brudne),V (BVDV, HCV, HIV, HBV) – 15 min. z możliwością poszerzenia o 
Rotawirus, Norowirus, Adenovirus i Poliovirus. Status klasyfikacyjny produkt biobójczy. Czas 
działania od 5 min., stezenie 0,5% dla czasu 15 minut.  Opakowanie 5L kompatybilne z 
posiadanymi przez Szpital systemami dozowania automatycznego 4MedProfiDoz. 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w szczególno ści w zakresie wymaganego spektrum działania  biobójczego: 
bakteriobójczy, pr ątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HC V, Vaccinia, Rota, 
Herpes, Corona); aktywny równie ż wobec Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter ba umannii 
ESBL, MRSA i VR . 
 W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego  niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 22: pakiet 3 poz 1   

„ Prosimy o informacje czy i jak należy przeliczyć ilość koncentratu jeśli oferowany preparat 
ma stężenie robocze dla dezynfekcji powierzchni 0,5% i czasie działania 15 minut..” 

Odpowied ź 22: W przeliczeniu na ilo ść litrów roztworu roboczego z żądanej ilo ści koncentratu. 
 
Pytanie 23: „Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1  dopuści:  

Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholi. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) 
w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, 
BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476) 
Konfekcjonowane w jednorazowych opakowaniach typu Flowpack po 100szt. Wymiar 
17 cm x 23cm. Możliwość stosowania do dezynfekcji głowic USG ?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący wskazuj ę, iż pakiet 1 poz. 1 nie dotyczy asortymentu opisanego w 
pytaniu.  
 
Pytanie 24:  „Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów 

medycznych i różnego rodzaju wyposażenia odpornego na działanie alkoholu 
Spektrum działania: bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty. 
Konfekcjonowane w tubach zawierających wkłady po 100szt chusteczek? 
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W przypadku dopuszczenia jednej z dwóch pozycji prosimy o wydzielenie do osobnego 
Pakietu.” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący wskazuj ę, iż pakiet 1 poz. 1 nie dotyczy asortymentu opisanego w 
pytaniu. Ponadto Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert zmieniony modyfikacj ą 2 do dnia 09.10.2018 r.  do godziny 11.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
 
Egz.: 

1. strona internetowa. 
2. aa. 

             


