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Znak: AE/ZP-27-15/19                                  Tarnów, 2019-03-08 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków 
dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki 
wielokrotnego użytku w ilości 1 pompka na 4 kanistry 5l, zaś dostarczenie dodatkowych pompek 
spowoduje wzrost ceny preparatu prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować preparat z taka 
ilością pompek jaką dostarcza producent w opakowaniach handlowych? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2, 3 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w 
Pakiecie preparatów pochodzących od jednego producenta. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt będący wyrobem 
medycznym, o takim samym zastosowaniu jak antyseptyk-lek? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zaoferowania 
preparatu o pełnym spektrum bójczym, w tym: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polio). 

5. Dotyczy Pakietu Nr 9 -  Zwracam się z prośba o dopuszczenie gazików w rozmiarach 9 cm x 12 cm. 
6. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2 -  Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 

2 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 
17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 
12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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, 



 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl 

 
www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 

 
PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 

szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do 
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie 
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczania. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 9 – Czy Zamawiający w Pakiecie  Nr 9 dopuści rozmiar gazików 9x12 cm? 
8. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są 
klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach 
biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie 
klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. " Do produktów biobójczych zalicza 
się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli 
ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań 
wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez 
inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na 
uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem 
zamówienia zakresie pakietu nr 3 poz. 2 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. 
Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie został 
zarejestrowany jako produkt leczniczy. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu  w płynie na bazie roztwór rodników 
ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, 
oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, 
wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, 
chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość 
stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam 
ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający 
negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 1L.  
 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ i wymaga w szczególności 1 pompki 
do każdego kanistra. 
Ad.2 
Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1, 2, 3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby preparaty pochodziły od 
jednego producenta. Pozostałe wymagania SIWZ be zmian. 
Ad.3 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie  produktu będącego wyrobem 
medycznym. Wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad.4 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.5, Ad. 7 
Zamawiający w Pakiecie Nr 9 nie wyraża zgody na zaoferowanie gazików w rozmiarze 9 x 12 cm. 
Wymagania SIWZ be zmian. 
Ad.6 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 7 poz. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2  produktu: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
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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. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 
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 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2  produktu: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 12x18cm, 150 sztuk w 
opakowaniu typu tuba. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2  produktu: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 12x18cm, 200 sztuk w 
opakowaniu typu tuba. 
Ad.8 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 preparatu zarejestrowanego jako 
produkt biobójczy. 
Ad.9 
Zamawiający w Pakiecie Nr 4 podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


