
Dostawa środków dezynfekcyjnych 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - II 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2021 
  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 1 z 8 

 

Bochnia, dn. 05.07.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2021 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 
art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.  

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania - Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści do oceny: Poz. 1. Jednorazowe chusteczki z włókna 

syntetycznego, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym z pozycji 14 i 15. Chusteczki o wymiarach min. 175 x 

390 mm i gramaturze 50g/m2 (+/-5%), dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital 

Powiatowy" z poz. 17. Ilość w rolce 150 szt.?  

Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia, że jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączania 

preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 i 15, oraz, że dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości 

rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę (tj. w przypadku zaoferowania 150 szt. w opakowaniu to po 

przeliczeniu (120szt. x 2050op. = 246 000) daje 1 640 op. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, że w przypadku 

zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej 

wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.  

 

2. Treść pytania - Pakiet 4 Poz.2 Wiaderko na suche chusteczki z pozycji 16 do nasączania środkiem dezynfekcyjnym 

z pozycji 14 i 15, o poj. 6,l l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego. 

Do mniejszych wiaderek nie pasują chusty o wymiarach podanych z poz.1 chyba, że opisane wiaderka mają być 

niezależnym produktem w postępowaniu do którego dopasowane będą chusty o innym wymiarze. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach 

niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital 

dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt. 

 

3. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1 dopuści: Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny 

będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, spektrum działania: B,F do 15 sekund, 

reszta zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

4. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 2 dopuści: spektrum działania: B,F do 15 sekund, reszta 

zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

5. Treść pytania - Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści: Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej 

włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, do nasączania dowolnym 

preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 300x340mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP 

ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej pozycji nie ma w Pakiecie:),  Ilość w rolce 100 szt. oraz 

kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu 

dezynfekcyjnego.  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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lub 

Jednorazowe chusteczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy 

o gramaturze 70g/m2, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki o wymiarach 

180x250mm, nie dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 17 bo takiej 

pozycji nie ma w Pakiecie:),  Ilość w rolce 300 szt. oraz kompatybilne z nimi Wiaderko o pojemności 5,5l z 

systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY 

O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza „Jednorazowe chusteczki z włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i 

wiskozy, do nasączania dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczki  o wymiarach 300x 340 mm i gramaturze 

70g/m2, ilość w rolce 100 szt. oraz Kompatybilne z nimi Wiaderko na suche chusteczki do nasączania dowolnym 

środkiem dezynfekcyjnym, o pojemności 5.5l. z systemem dozowania zapobiegającym kontaminacji roztworu 

dezynfekcyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ”. Zamawiajacy wyjaśnia, że jednorazowe 

chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączania preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 

i 15, oraz, że dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę 

(tj. w przypadku zaoferowania 100 szt. w opakowaniu to po przeliczeniu (120szt. x 2050op. = 246 000) daje 

2 460 op. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż 

określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital 

dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt. 

 

6. Treść pytania Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 11 o treści: "Ustępy od 1 do 10 

paragrafu 5 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."  (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której 

Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie 

mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet 

za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać 

obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten 

nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 11 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu 

zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych 

i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z nieopłaconej 

w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. 

 

7. Treść pytania Dotyczy pakietu nr 3 poz. 12 i 13. Czy Zamawiajacy dopuści preparat działający na TBC w czasie 60 

min. w stężeniu 0,25% oraz 30 min. w stężeniu 0,5% spełniający pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga. 
 

8. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego 

ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo 

czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego 

oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 

6,5. Konfekcjonowany w opakowanie 0,5l pasujący dozowników typu Dermados? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

9. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: 

B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 
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60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 

12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może 

być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w 

opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

10. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: 

B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 

60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 

12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może 

być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w 

opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

11. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych 

powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g 

produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i 

operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 

14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy 

wysokim obciążeniu organicznym. Posiadające badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. 

Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające 

podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego, posiadające możliwość wymiany 

wkładów?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

12. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do 

dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. 

Skład: N-(3- aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- 

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. 

Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające 

możliwość wymiany wkładów?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

13. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i 

dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do 

dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. 

Skład: N-(3- aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- 

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. 

Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające 

możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  
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Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

14. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia 

i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. 

Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i 

lamp. Skład: N-(3- aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, Poli (oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- [2- 

(didecylmetyloamino) etylo] - omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. 

Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt. – posiadające 

możliwość wymiany wkładów, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

15. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 7 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i 

dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do 

powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-

1,2-etanodilo),.alfa.- [2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: 

B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w 

opakowanie 1L ze spryskiwczem?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem możliwości stosowania na oddziałach 

dziecięcych i noworodkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

 

16. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 10 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji 

instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych 

urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w 

myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia 

aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń 

organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, 

TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i 

czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc 

(M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. 

difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, 

EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. 

Konfekcjonowany w opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez 

Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

17. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 11 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 

przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji 

instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe 

związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, 

Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. 

Konfekcjonowany w opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 

wymaganych przez Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
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18. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 12 i 13 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, 

aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów 

obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i 

chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający 

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-

N�dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-

hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. 

albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), 

Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach 

czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt 

biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) 

oraz 5L ?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

19. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 14 i 15 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, 

aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów 

obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i 

chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający 

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-

N�dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-

hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. 

albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), 

Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach 

czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt 

biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) 

oraz 5L ?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

20. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 16 i 17 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, 

aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów 

obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu 

i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt 

z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający 

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-

N�dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-

hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. 

albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), 

Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach 

czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt 
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biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) 

oraz 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem możliwości stosowania na oddziałach 

dziecięcych i noworodkowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

 

21. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 18 i 19 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, 

aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów 

obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i 

chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający 

pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-

N�dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-

hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. 

albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), 

Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach 

czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt 

biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany odpowiednio w opakowanie 1L (z wbudowanym dozownikiem) 

oraz 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego ?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

22. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 i 2 dopuści suche ściereczki przeznaczone do 

nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji 

różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze min. 45g/m2. 

Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w 

opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). 

Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza 

(50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu 

nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka 

zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko 

wielokrotnego użytku. Konfekcjonowany w opakowanie po 100szt- wiaderko, z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań wymaganych przez zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

23. Treść pytania Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 5 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 

przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji 

instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe 

związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, 

Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. 

Konfekcjonowany w opakowanie 5L? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

24. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i 

czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na 

zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? 
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Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - 

aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną 

sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

25. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i 

czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r1 . ust. 1. oraz Art. 15r1 . ust. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z 

późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku 

kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

26. Treść pytania Dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i 

czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia 

szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia 

jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale 

spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury 

prawno-finansowych z tym związanych? 4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii 

jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 

niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul 

pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na 

zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi 

klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została 

dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką 

mamy obecnie do czynienia? dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ 
 

27. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 1. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o ph koncentratu 1,0 zamiast 

1,2 oraz ph roztworu 3,0-2,6 zamiast 2 ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiajacego 

oraz, że zaoferowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla 

myjni - dezynfektów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny 

być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię 

producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności 

czyszczenia wyrobów medycznych.. 

 

28. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 2. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o ph koncentratu 5,8 zamiast 

2,2 oraz ph roztworu 5,7 zamiast 6,5-7,5 ?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ. 

 

29. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 3. Zamawiający mógłby dopuścić produkt o ph koncentratu 10,1 zamiast 

10,9 oraz ph roztworu 10,4-10,8 zamiast 9,9 ?  



Dostawa środków dezynfekcyjnych 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - II 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2021 
  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 8 z 8 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostaøych wymagan Zamawiajacego 

oraz, że zaoferowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla 

myjni - dezynfektów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny 

być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię 

producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności 

czyszczenia wyrobów medycznych.. 

 

30. Treść pytania Czy w pakiecie nr. VI poz. 4. Zamawiający mógłby dopuścić Płynny środek do dezynfekcji w 

myjniach - dezynfektorach. Wartość pH ok. 3,5, gęstość 1,045 g/cm3, Skład aldehyd glutarowy, spektrum 

działania B,Tbc, V, F w czasie 10 minut ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagan Zamawiajacego 

oraz, że zaoferowane środki do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego będą spełniały wymagania dla 

myjni - dezynfektów firmy Getinge, które są w okresie gwarancji producenta myjni. Oferowane detergenty powinny 

być dopuszczone do stosowania przez autoryzowany serwis wytwórni myjni oraz posiadać pozytywną opinię 

producenta myjni - dezynfektorów w celu spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 15883 w zakresie skuteczności 

czyszczenia wyrobów medycznych.. 

 
31. Treść pytania Czy w pakiecie nr. IV poz. 1. Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej 

jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 

48g/m2 (tolerancja +/-5%), wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu  

Odpowiedź: Zamawiajacy wyjaśnia, że jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, mają być do nasączania 

preparatem dezynfekcyjnym z pakietu nr 3 pozycji 14 i 15, oraz, że dopuszcza suche chusteczki wykonane z wysokiej 

jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 

48g/m2 (tolerancja +/-5%), wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, 

że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie 

do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt.  

 

32. Treść pytania Czy w pakiecie nr. IV poz. 2. Zamawiający mógłby dopuścić Wiaderka przystosowane do suchych 

chusteczek z pytania pakietu IV poz. 1 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach 

niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital 

dozowników/wiaderk do chusteczek suchych w ilości 65 szt. 

 

UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 

Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki: 
 SWZ 

Dyrektor  
Jarosław Kycia 


