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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 23.01.2017 pod nr 12182 – 2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

27.01.2017 r.

1. Pytanie  :     Dot.  Pakietu nr  1,  poz.  25 i  26.  Czy Zamawiający dopuści  Incidin  Liquid Spray – 
alkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, 
który jest obecnie używany w Państwa Szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie dla Pakietu nr 1, 
poz. 25 i 26.

2. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 1, poz.20. Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 250 ml 
ze spryskiwaczem.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat ze spryskiwaczem w opakowaniu 250 ml.

3. Pytanie  :  Dot.  pakietu nr 2, poz. 31. Czy Zamawiający wymaga preparatu kompatybilnego z 
preparatem z poz.33.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby preparat z poz. 31 był kompatybilny z preparatem 
z poz. 33.

4. Pytanie  : Dot. pakietu nr 2, poz. 33. Czy Zamawiający wymaga preparatu kompatybilnego z 
preparatem z poz.31.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby preparat z poz. 33 był kompatybilny z preparatem 
z poz. 31.

5. Pytanie  : Dot. pakietu nr 2, poz. 35. Czy Zamawiający wymaga preparatu kompatybilnego z 
preparatem z poz.36.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby preparat z poz. 35 był kompatybilny z preparatem 
z poz. 36.

6. Pytanie  : Dot. pakietu nr 2, poz. 36. Czy Zamawiający wymaga preparatu kompatybilnego z 
preparatem z poz.35.
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza, żeby preparat z poz. 36 był kompatybilny z preparatem z 
poz. 35.

7. Pytanie  :  Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3, 4, 25, 26, 29 i 30 z pakietu 1 do oddzielnego 
pakietu. Takie wydzielenie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów i uzyskanie przez 
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 1.

8. Pytanie  : Czy Zamawiający wydzieli pozycje 31, 32, 33 i 34 z pakietu 2 do oddzielnego pakietu. 
Takie  wydzielenie  pozwoli  na  złożenie  ofert  większej  liczbie  oferentów  i  uzyskanie  przez 
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 2.
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9. Pytanie  : Dot. Pakiet nr 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na 
bazie etanolu (78,2 g / 100g preparatu), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g preparatu), w płynie do dezynfekcji  
higienicznej i chirurgicznej rąk? Gotowy do użycia. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV,  
HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Vaccinia, SARS) w czasie do 30 sekund, (Noro, Adeno) w czasie 
do 15 minut, Polio w czasie do 1 minuty, Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500.  
Chirurgiczna  dezynfekcja  rąk  zgodnie  z  normą  EN 12791.  Opakowania:  1L.  Produkt  biobójczy. 
Przedłużone działanie do 3godzin.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej preparat.

10.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji szybko 
wchłaniającej się przez skórę, sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej 
efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększającej nawilżenie i elastyczność skóry, o 
pH naturalnym dla skóry, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, dermatologicznie 
przebadanej, nie zawierającej parabenów, zawierająca m.in. glicerynę, masło shea? Kosmetyk. 
Opakowania 500ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną powyżej emulsje.

11. Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balsamu do 
regeneracji skóry rąk, której głównym składnikiem jest biały olej, nie zawierającej barwników i 
składników alergizujących, idealnego do regeneracji skóry rak do dezynfekcji higienicznej i 
chirurgicznej, szybko się wchłaniającego i nie pozostawiającego tłustej powłoki, zawierającego 
panthenol. Kosmetyk. Opakowania a 500ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej balsam.

12.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 5 i 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
zawierającego tricloran, który to składnik jest wycofywany z rynku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej produkt.

13.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 5 i 6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie 
zawierającej mydła emulsji myjącej, dermatologicznie przebadanej, odpowiedniej dla skóry wrażliwej 
i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, posiadającej przyjemny zapach, o działaniu 
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym,  nie zawierającej parabenów, przeznaczonej do pielęgnacji 
skóry po higienicznym i chirurgicznym myciu rąk, do ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem 
lub do kąpieli całego ciała, także przy nadwrażliwości na mydło. Wchodząca w skład emulsji 
alantoina chroni skórę przed podrażnieniami. Mleczan sodowy, składnik  utrzymujący wilgotność 
skóry, chroni ją przed wysychaniem i sprawia, że jest ona miękka i elastyczna.  Kosmetyk. 
Opakowania 500ml i 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej produkt – emulsję.

14.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 7 i 8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do 
użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-
ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglicerol), bez substancji 
barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna 
dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu  90 s. Spektrum działania:  bakterie (w tym prątki), grzyby 
drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) –  15 s., Noro -30 sek., Adeno –  2 
min.? Produkt biobójczy. Opakowania 500ml i 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej produkt.

15.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 9 i 10.  Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  do 
chirurgicznego higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta bez  zawartości mydła, który 
chroni i pielęgnuje skórę, zawierającego alantoinę chroniącego przed podrażnieniami skóry, bez 
chlorheksydyny, kosmetyk. Opakowania 500ml i 5L.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej produkt.
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16.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 13, 14, 15.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, 
zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania 
w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 
60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z 
dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o 
spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, 
HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 
250ml z atomizerem (poz. 13), 1L (poz. 14, 15)?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej preparat.

17.Pytanie  :  Dot.  Pakiet nr 1 poz. 16, 17, 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, 
zdejmowaniem szwów, gotowego do użycia, o czasie działania  przed zastrzykami i pobieraniem 
krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi –  60 sekund, zawierającego w 100g 
preparatu: 45g alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku 
wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w 
tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes 
Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach  a 250ml z atomizerem (poz. 
16), 1l (poz. 17 i 18), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej preparat.

18.Pytanie  :Dot.  Pakiet nr 1 poz. 21. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  preparat 
bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, 
inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji 
narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, działający na bakterie, 
wirusy, grzyby, prątki gruźlicy i spory przez cały  okres przydatności do użycia. Posiada paski 
testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. 
pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych.   spektrum działania: B, drożdże 
(Candida albicans) F (Aspergilius niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), 
Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, 
Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut.  Opakowanie: 
1,5 kg. Paski zgodnie z SIWZ. Wyrób medyczny. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej preparat.

19.Pytanie  : Dot.  Pakiet nr 1 poz. 22, 23, 24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, 
spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc 
(Mycobacterium terrae) - 15min., chusteczki o wymiarach 20cm 
x 20cm. Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 
200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 22, 24). 
Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań (poz. 23). Wyrób medyczny.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej chusteczki.

20.Pytanie  :  Dot.  Pakiet nr 1 poz. 26.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w 
opakowaniach a 10L lub 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt w opakowaniach 10 l lub 1 
l.
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21.Pytanie  :Dot.  Pakiet nr 1 poz. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
chlorowego w tabletkach, zawierającego również kwas adypinowy, o lekko kwaśnym Ph 4-6, 
skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V 
(Polio, Adeno, Noro) -  dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych 
substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile 
zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut 
(10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. tabletek. Produkt można stosować do 
powierzchni, które mają kontakt z żywnością.  Produkt biobójczy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany powyżej preparat.

22.Pytanie  :W przypadku zmiany wielkości opakowań, prosimy o określenie czy wycenić ułamkową 
ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź czy ilość opakowań wycenić zgodnie z zasadami 
matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 
Odpowiedź: Zamawiający  określił  w  cz.  II  ust.  9,  pkt  9.2  SIWZ  jak  prawidłowo  przeliczyć 
zaoferowany przedmiot zamówienia w opakowaniach innej wielkości niż sugerowane w formularzu 
ofertowym.
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