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WYJAŚNIENIE SIWZ 

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa środków 
dezynfekcyjnych”  

 
 W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści 
SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedstawia się następujące wyjaśnienia: 

 

  Pyt.1. dot. Załącznik nr 1 poz. 2 
 
Czy w związku z przeznaczeniem preparatu w poz. 2  również do dezynfekcji 
endoskopów Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat posiadał pozytywną 
opinię producenta Endoskopów Olympus, co jest gwarancją bezpiecznego 
stosowania środka dezynfekcyjnego do dezynfekcji endoskopów 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie weryfikował, czy oferowany preparat posiada 
pozytywna opinię producenta Endoskopów Olympus. 
 
Pyt.2.dot. Załącznik nr 1 poz. 5 
 
Czy Zamawiający wymaga preparatu bez zawartości wysoce łatwopalnego etanolu 
lub też z minimalną zawartością np. do 10% etanolu ? 
 
Odpowiedź: należy zaoferować preparat zgodny z opisem w SIWZ. 
 
Pyt. 3 Załącznik nr 1, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu posiadającego 
pozytywną opinię użytkową (dot. stosowania na oddziale dziecięcym), spełniającego 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne alternatywne źródła pozyskiwania 
informacji o dopuszczeniu środków do ich stosowania w oddziałach pediatrycznych. 
Preparat musi spełniać pozostałe wymagania określone w SIWZ. 
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Pyt. 4 Załącznik nr 1, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i 
głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości 
alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, 
Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w 
czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością 
stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l z 
dołączonym spryskiwaczem pianowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia parametrów zawartych w załączniku 
nr I do SIWZ do poz. 6. Opisane spektrum preparatu jest minimalne, w pytaniu brak 
działania wirusobójczego w kierunku Adeno. 

Pyt. 5. Załącznik nr 1, poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji 
endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania 
anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu 
bursztynowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu 
roboczego do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, 
osiągającego spektrum działania: bakterie (M.Terrae/M.avium)), grzyby, wirusy 
(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, Papova SV40 i Polio do 30 
min oraz spory w czasie do 6 godz., zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, 
w opakowaniach a 5l? 

Odpowiedź: Preparat w postaci koncentratu nie zostanie dopuszczony. 

Pyt. 6 Załącznik nr 1, poz. 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci chusteczek do 
dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym 
inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i 
aldehydów, 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, w 
opakowaniach twardych po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości 
opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia parametrów zawartych w załączniku 
nr I do SIWZ do poz. 6. Opisane spektrum preparatu jest minimalne, w pytaniu brak 
działania wirusobójczego w kierunku Noro. 

 

 



Pyt. 7 Załącznik nr 1, poz. 16 

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: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, 
HCV, HIV), 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, kompatybilnego z preparatem, jaki chcemy zaoferować w 
poz. 18, w opakowaniach a 500ml?  

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat zgodnie z zapisami załącznika nr I do 
SIWZ bez zawartości pochodnych fenolowych. 

 

Pyt. 8 Załącznik nr 1, poz. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, czas 
dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o 
skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes 
simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, 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 
500ml? 

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat zgodnie z zapisami załącznika nr I do 
SIWZ bez zawartości pochodnych fenolowych. 

Pyt. 9  Załącznik nr 1, poz. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, czas 
dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o 
skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes 
simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, 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 
500ml? 

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat zgodnie z zapisami załącznika nr I do 
SIWZ bez zawartości pochodnych fenolowych. 



Pyt. 10 Załącznik nr 1, poz. 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 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, o 
neutralnym pH dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed 
podrażnieniami, o pH 5, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby preparat w swoim składzie zawierał 
kombinację łagodnych tenzydów myjących np. APG. 

Pyt. 11 Załącznik nr 1, poz. 20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, czas 
dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o 
skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes 
simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, 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 
500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu o parametrach określonych w 
załączniku nr I. Opisane spektrum w SIWZ jest minimalne. Zamawiający wymaga w 
składzie preparatu „co najmniej 3 substancje aktywne pochodzące z różnych grup 
chemicznych”. 

Pyt. 12 Załącznik nr 1, poz. 24 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH koncentratu ok. 6,7, 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga parametrów zawartych w załączniku nr I do 
SIWZ. Zakres ph (6,7) jest inny od wskazanego w SIWZ. 
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