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Znak: AE/ZP-27-15/19                   Tarnów, 2019-03- 12 

 
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 7 poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowania 
preparatu Zamawiający będzie wymagał zaoferowania środków zgodności z normą EN 16615:2105(F2/2) 
oraz przeznaczonych do dezaktywacji płynów organicznych w tym plam krwi. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2 – Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
stosowania  preparatu Zamawiający będzie wymagał zaoferowania środków przebadanych normami 
europejskimi w warunkach brudnych (F2/2) oraz przebadanych dermatologicznie. 

3. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość 
opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?   

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów 
pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wykazujący działanie dekontaminujące. Oferowany produkt 
zawiera w składzie octenidynę, substancje pielęgnujące np. allantoinę. Jest przyjazny dla skóry wrażliwej, 
posiada neutralne ph. Produkt gotowy do użycia. Kosmetyk, opakowanie 500 ml  

5. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt antyseptyczny-  lek 
zawierający w składzie m. in. alkohol etylowy, 2-bifenylol. Produkt w postaci płynnej przeznaczony do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancję natłuszczające i nawilżające skórę. 
Produkt nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Spektrum działania: B, F( c. albicans), 
V(HBV, HSV, rata, adeno, polio). Produkt leczniczy w opakowaniu 500 ml  

6. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek o 
działaniu sporobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji małych powierzchni. Produkt na bazie kwasu 
nadoctowego. Spektrum działania B, F, V(adeno, noro), S (C. difficile) – 5 minut. Redukcja wszystkich 
patogenów w tym Tbc(m. terrae) w czasie max 15 minut. Chusteczki przebadane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Opakowanie zawiera 50 szt chusteczek o wymiarach 20 x 30 cm z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny  

7. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej. 
Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m2, nasączone  
preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g 
Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) 
V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum 
o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk 
chusteczek. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do 
szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic 
ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. 
Chusteczki na bazie QAV. Spektrum: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, 
vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – 15 minut.  
Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. Wyrób medyczny. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3  - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia 
preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. 
głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów,  posiada dobrą tolerancję 
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materiałową. Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu.  Produkt na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, 
vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc (m.terrae)  w dłuższym 
czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy. 

10. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3  - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowy preparat o 
doskonałej kompatybilności  przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. 
Oferowany produkt nie zawiera  barwników i substancji zapachowych, posiada doskonałe właściwości 
myjące. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94%). Spektrum działania: B, 
F(c. albicans), Tbc(m. terrae)  V(  BVDV, Vaccinia, rota. Noro) – 5 minuta. Wyrób medyczny, 
opakowanie 1L (butelka ze spryskiwaczem).  

11. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, 
Rota, Adeno), Tbc do  1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz. 

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat posiadał 
dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną niezależnej 
instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMIDz lub równoważnej). 

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające potencjalnie 
alergizujące  pochodne fenolowe? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 -Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, 
Rota, Adeno), Tbc do  1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie preparatu antyseptycznego-lek opartego na 3 
substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy organiczne), co 
wpływa na lepszą skuteczność bójczą produktu, spełniający pozostałe wymagania siwz. 

16. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające potencjalnie alergizujące  
pochodne fenolowe? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dozownik przyłóżkowy z tworzywa 
sztucznego, kompatybilny z preparatem z poz. 2 

18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dozownik przyłóżkowy wykonany z 
metalu powleczonego tworzywem sztucznym, kompatybilny z preparatem z poz. 2 

19. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 - Czy zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk zawierający alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. 
Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, posiada substancje nawilżające i pielęgnujące. 
Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja higieniczna 30 sek, 
chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 

20. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 1 tiret drugi - Prosimy o zmianę zapisu: "(...) 
do 24 godzin (...)" na zapis: "(...) do 48 godzin (...)" oraz o wykreślenie zapisu: "oraz w pozostałe dni 
kalendarzowe". 

21. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 24 - Prosimy o wykreślenie zapisu: "a 
Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez 
Wykonawcę zamówienie". 

22. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 25 - Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w 
wysokości 20 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości (...).". 

23. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3 – Czy Zamawiający mógłby dopuścić preparat z dołączanym wysokiej 
klasy spryskiwaczem, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2 – Czy Zamawiający mógłby dopuścić preparat z dołączanym wysokiej 
klasy spryskiwaczem, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej? 
 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat 
posiadał zgodność z normą EN 16615:2105 (F2/2) oraz przeznaczony był do dezaktywacji płynów 
organicznych w tym plam krwi. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Ad.2 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat był 
przebadany normami europejskimi w warunkach brudnych (F2/2) oraz przebadany dermatologicznie. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
Ad.3 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ Formularzu Cenowym 
w przypadku, gdy ilość opakowań stanowić będzie liczbę ułamkową, należy ich ilość zaokrąglić do pełnego 
opakowania w górę. 
Ad.4 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie produktu antyseptycznego - leku 
zawierającego w składzie m. in. alkohol etylowy, 2-bifenylol. Produkt w postaci płynnej przeznaczony do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancje natłuszczające i nawilżające skórę. 
Produkt nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Spektrum działania: B, F (C. albicans), 
V(HBV, HSV, rota, adeno, polio). Produkt leczniczy w opakowaniu 500 ml. Pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ. 
Ad.6 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.7 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.8 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.9 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.10 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ. 
Ad.11 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.12 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat 
posiadał dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną 
niezależnej instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMIDz lub równoważnej). 
 Ad.13 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.14 
Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu o spektrum działania B, 
F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.15 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu antyseptycznego-leku 
opartego na 3 substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy 
organiczne), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.16 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.17 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.18 
Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie dozownika przyłóżkowego 
wykonanego z metalu powleczonego tworzywem sztucznym, kompatybilnego z preparatem z poz. 2. 
Ad.19 
Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz 
kwasy organiczne. Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, posiadającego substancje 
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nawilżające i pielęgnujące. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja 
higieniczna 30 sek, chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
Ad.20 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 
Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy". 
Ad.21 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 
Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy". 
Ad.22 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 
Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy". 
Ad.23 
Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.24 
Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
  
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


