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Bielsk Podlaski 12.06.2018 r. 

 

ZP.261.12.2018 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

na dostawę preparatów do dezynfekcji 

dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 

w trybie przetarg nieograniczony 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221.000 euro 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

wyjaśnia: 

 

1. Pytanie 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 23 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26 g 

chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26 g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26 g 

czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, 

przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 

alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, 

gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 

operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 

Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają 

dezynfekowanych powierzchni. 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), wymiar chusteczki 17x23 cm, 100 sztuk w 

opakowaniu typu tuba? 

Lub 

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26 g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26 g chlorek 

didecylodimetyloamoniowy, 0,26 g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo 

(etylofenylo)metylo dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania 

na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 

foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości 

aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 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), wymiar 

chusteczki 12x18 cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? 

Lub 

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26 g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26 g chlorek 

didecylodimetyloamoniowy, 0,26 g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo 

[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania 

na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 
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foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości 

aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 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), wymiar 

chusteczki 30x34 cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko? 

Lub 

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26 g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26 g chlorek 

didecylodimetyloamoniowy, 0,26 g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo 

[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania 

na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 

foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości 

aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 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), wymiar 

chusteczki 18x25 cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?  

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 13 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie 

wymogi SIWZ lecz w opakowaniu 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

3. Prosimy o określenie jakiego czasu działania Zamawiający oczekuje w Pakiecie nr 13 poz. 1 przy 

podanym spektrum i stężeniu określonym w SIWZ. Czy ma to być czas max do 10 minut? 

Odpowiedź: Przy podanym stężeniu dla Adeno, polio virus, B.subtilis czas 15 min. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie jaką wielkość opakowania należy wycenić w Pakiecie nr 9? Czy Zamawiający 
wymaga wyceny 400 szt. preparatu w opakowaniu 1 l ze spryskiwaczem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem 

 

Dotyczy pakietu nr 2: 
5.  Czy Zamawiający wymaga preparatu działającego  na bakterie, prątki, grzyby oraz wirusy polio, adeno, 

noro, zgodnie z EN 14476 już w 30 sekund – w czasie trwania higienicznej dezynfekcji rąk? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
6.  Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH ok 4-6? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu 3: 
7. Czy Zamawiający w poz. 1  i 2 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
8.  Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH ok 4-6, w opakowaniach 500ml, z przeliczeniem 

zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu nr 4: 
9.  Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, ze śladową ilością propan-2-

ol, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
10. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH ok 4-6, w opakowaniach 500ml, z przeliczeniem 

zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Dotyczy pakietu nr 5: 
11.  Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny preparat na bazie etanolu 70g, ze śladową ilością propan-

2-ol, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
12.  Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania działania w 20 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję 

rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie 
czasu poniżej  wartości  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  i merytorycznego, a wręcz  jest 
nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła 
swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12). 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykazania działania w 20sek., czas wykonywania 
procedury w czasie 30 sek. 

 
13. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH ok 4-6, w opakowaniach 500ml, z przeliczeniem 

zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu nr 6: 
14.  Czy Zamawiający w poz. 1, 2 i 3 dopuści preparat o gęstości 0,86 g/cm3? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
15.  Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 preparat na bazie etanolu ok. 70g/100 g? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu nr 13: 
16. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1kg po 

odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakietu nr 19: 
17. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat jednodniowy, konfekcjonowany w opakowania o 

pojemności 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy Pakietu nr 21: 
18.  Czy Zamawiający dopuści do oceny chusty wykonane z mieszaniny poliestru i wiskozy o gramaturze 50 

g/m2 w rozmiarze 18 x 39cm,  konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach, 
wielokrotnego użytku, wyposażonych w system dozujący, nie posiadające statusu wyrobu medycznego, 
spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dotyczy pakiet 6 pozycja 2 i 4  

19.  Czy zamawiający oczekuje preparatów w opakowaniu 1l z pompką, czy w opakowaniu jednorazowym 

dostosowanym do dozowników w systemie zamkniętym ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opakowań do systemu zamkniętego – szczelna butelka 
jednorazowa z pompką do dozowników. 

 


