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LAS-406/1-PN/130-2018       Rybnik, dnia 04.01.2019 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE  1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych 
(zamówienie nr LAS-406-PN/130-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 21.12.2018 r., nr 663922-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1 : „Pakiet 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu typu Desmanol pure gel do 
dezynfekcji rąk, na bazie substancji czynnej propan-2-olu (75,0 g/100 g roztworu), opartego 
na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie 
zawierającego substancji barwiących oraz zapachowych, przeznaczonego do higienicznej 
(EN 1500 - 30 sek.)  i chirurgicznej (EN 12791 - 1,5min) dezynfekcji rąk, przetestowanego 
dermatologicznie, skutecznego wobec bakterii (EN 13727) -15sek., grzybów 
drożdżopodobnych (EN 13624) – 15sek., oraz wirusów HIV, HBV, HCV (zgodnie z 
wytycznymi DVV/RKI)– 30 sek., Rota (zgodnie z wytycznymi DVV/RKI)– 15 sek., Noro (EN 
14476) – 30 sek., Adeno (EN 14476) – 2min. i Vaccinia (zgodnie z wytycznymi DVV/RKI) – 
15sek, Tbc (EN 14348) -60sek? Produkt biobójczy. Opakowania - butelka 500ml 
kompatybilna z dozownikiem typu Dermados. 
Wykonawca dostarczy nieodpłatnie dozowniki i pompki zgodnie z SIWZ.” 

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 w pakiecie 1 poz. 1 – Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu  

bez właściwości tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o działaniu 
natychmiastowym i przedłużonym, na bazie etanolu, hipoalergiczny, pielęgnujący skórę, 
zapobiegający wysuszeniu rąk i utrzymujący elastyczność skóry o działaniu:  
Higieniczna dezynfekcja rąk wg. DGHM/ VAH/ normy EN 1500 - konc. 30 sek. 
Chirurgiczna dezynfekcja rąk wg. DGHM/ VAH/ normy EN 12791 - konc. 1,5 min. 
Bakterie włącznie z MRSA, grzyby (C. albicans)/ drożdże wg. DGHM/ VAH  - konc. 30 sek.                        
Prątki wg. normy EN 14348 - konc. 30 sek. 
Wirusy wg. normy (14476) - konc. 1 min. 
Adeno - konc. 1 min. 
Polio - konc. 1 min. 
Noro wg. normy EN 14476  
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(Murines Noro Virus, MNV) - konc. 15 sek*  
* Przy higienicznej dezynfekcji rąk należy przestrzegać minimalnego czasu 30 sek. 
Spełniający pozostałe wymagania SIWZ?” 

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: „Czy w pakiecie 2 poz. 1 – Zamawiający dopuści produkt w formie emulsji oleju w wodzie 

spełniający pozostałe wymogi SIWZ?  
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert wyznaczony do dnia 08.01.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa. 
2. aa. 
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