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Bochnia, dn. 30.05.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-20/2022 
 

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. 284 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 – 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 
 

2. 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 
 

3. Treść pytania – Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4 dopuści: Gazik złożony czterokrotnie, reszta zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

4. Treść pytania – Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i czy dopuści: Gaziki do 

dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 

czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.  saszetek w opakowaniu zbiorczym- 
kartoniku? 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza w/w opsiane gaziki, jednak potrzymuje zapis dotyczący wydzielenia pozycji.   
 

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. 

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: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki pisarskiej i  w poz. 1 chusteczki mają być dostosowane do 
dostosowane do wiader używanych w SP ZOZ w Bochni "Szpital Powiatowy" z poz. 2. Jednoczesnie informuje, 
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”, przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do 
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pełnych opakowań w górę (tj. w przypadku zaoferowania 100 szt. w opakowaniu to po przeliczeniu (120szt. x 2100op. 
= 252 000) daje 2 520 op. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych 
parametrach niż określone w SWZ Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez 
szpital dozowników/ wiaderek do chusteczek suchych  w ilości 75 szt 
 

6. Treść pytania – Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 10 o treści: Kary umowne jakie 

może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 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 ustęp 10 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu 

realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości 
w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.  

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 10 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% kwoty netto z faktury za każdy 
dzień opóźnienia w płatności. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

7. Treść pytania – pakiet 4 poz. 1:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek pakowanych po 

150szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 1680op. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań w SWZ Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż określone w SWZ 
Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/ wiaderek do 
chusteczek suchych  w ilości 75 szt 
 

8. Treść pytania do pakietu nr 4 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowe chusteczki  wykonane 

z mieszaniny wiskozy i poliestru do nasączania preparatem dezynfekcyjnym lub myjąco dezynfekcyjnym o 
wymiarach min. 175 x 360 mm i gramaturze 50g/m2, dostosowane do wiader z poz. 2 pakietu po 150 sztuk z 

przeliczeniem ilości op? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości rolek, zaokrąglając do pełnych opakowań w 
górę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania chusteczek o innych parametrach niż 
określone w swz Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany posiadanych już przez szpital dozowników/ 
wiaderek do chusteczek suchych  w ilości 75 szt 

 
9. Treść pytania Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim 

prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane 

przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 
2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

10. Treść pytania Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1 Czy Zamawiający dla potwierdzenia  

aktywności wobec: B, V, F, S  zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą 
powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez 

Zamawiającego? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie 
przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie  potwierdza spełnienia 

normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Bez wykazania zgodności z normą  
na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, 

ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia 

co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
11. Treść pytania Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany 

środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z 
posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
12. Treść pytania Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga w celu 

potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta 
urządzenia Nocospray? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

13. Treść pytania Dotyczy Pakiet nr 7 Środki do fumigacji, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści środek 

dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. 

Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w 
miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarze klinicznym i w przemyśle. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
14. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. 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 500ml, dostosowane do dozowników typu Dermados? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia kompatybilności z preparatem z pozycji 2 i 3 
 

15. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. nr 2 i 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: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 

1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 
Konfekcjonowany w opakowanie 500ml dostosowane do dozowników typu Dermados? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

16. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w poz. nr 8 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) 

przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje 
uczucie szorstkości, uelastycznia. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. 

Konfekcjonowany w opakowanie 500 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

17. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 1 dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych 

powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno 

dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, 
amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, 

Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 

18. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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.  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, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki 

przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m2. Produkt posiada 
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badania dermatologiczne. Posiadające podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt 

biobójczy. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

19. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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: amina, czwartorzędowy związek amonowy.  Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m2. Chusteczki przebadane zgodnie 

z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Produkt posiadający 
pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka,  z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań wymaganych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

20. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, 

Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Produkt posiadający 
pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 

materiały obiciowe. Konfekcjonowane w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości 
stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz głowic USG i z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 

21. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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, B. 

subtilis . Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 5kg z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

22. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. 

Konfekcjonowany w opakowanie 5 l z pompką? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz 
 

23. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 12 i 13 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 

70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych 
powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. 

Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. 

Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej 
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na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone 

badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, 
Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach 

zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 
Konfekcjonowany w opakowanie 1L i 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

24. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 14 i 15 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, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. 

Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem oraz 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

25. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. 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. Skład: 

amina, czwartorzędowe związki amonowe. 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, SARS-Cov-2), 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 posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w 
opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem przelewowym oraz 5L z pompką, z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości 
stosowania na oddziałach dziecięcych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
 

26. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 19 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia 

narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych 
podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. 

Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze 

stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre 
właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, 

inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w 
czasie do 15 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych 

przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat pod warunkiem spełnienia wymagań co do możliwości 
przetrzymywania narzędzi w preparacie przez 72 godz., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
 

27. Treść pytania Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w poz. nr 22 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, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. 
Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym dozownikiem oraz 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

28. Treść pytania Pyt. 1 Pakiet 1, poz. 22 Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska. Preparat o 
podanych parametrach przeznaczony w szczególności dla noworodków występuje w postaci piany. Czy 

Zamawiający w poz. 22 miał na myśli preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjśnia, że w poz. 22 miał na myśli preparat do mycia rąk i ciała w postaci piany 
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29. Treść pytania Pyt. 2 Pakiet 5, poz. 4  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do maszynowego płukania 
kaczek, basenów, butli na mocz itp. Zapobiegający powstawaniu osadów mineralnych. Po wyschnięciu nie zostawia 

plam, nie pieni się. Środek odkamieniający, zawierający kwasy organiczne (cytrynowy i mlekowy), pH 1,5. 
Stosowany w niskim stężeniu zależnym od twardości wody. Mający zastosowanie w myjniach będących w 

posiadaniu Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga 
 

30. Treść pytania Pyt. 3 Pakiet 5, poz. 7  W związku z zakończeniem dystrybucji preparatu o podanych w swz 
parametrach prosimy o dopuszczenie preparatu do pielęgnacji narzędzi na bazie wysokooczyszczonego oleju 

parafinowego do użytku farmaceutycznego. Nie powoduje powstawania powłok osadowych. Bez negatywnego 
wpływu na proces sterylizacji. Opakowanie 400ml z końcówką dozującą, z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga 
 

31. Treść pytania Pyt. 4 Umowa § 3 ust. 10, 11  Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 3 poprzez dodanie 
ust. 12 o przykładowym brzmieniu: „Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie 
Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym 
momencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli 
Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną 
na adres e-mail oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a 
Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o 
wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca 
powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu 
powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia 
przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania 
oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

32. Treść pytania W związku z nadal niestabilną sytuacją epidemiologiczną, która już wcześniej spowodowała problemy 

z dostępnością środków dezynfekcyjnych i mając na uwadze miarkowanie kar prosimy Zamawiającego o obniżenie 
wymiaru kary w § 3 ust. 2 wzoru poprzez zmianę zapisuW przypadku opóźnienia z realizacją usługi, Zamawiający 
może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy 
dzień opóźnienia. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia 
kar umownych z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę. Prócz 
kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 
 

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.  

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


