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  Biała 10.11.2021 

 
O D P O W I E D Z I 

NA PYTANIA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Dotyczy zapytania pt.:  

„Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej”. 

 
Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści 
zapytania. 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 gotowego do użycia środka na bazie alkoholu, 
przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna 
zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. 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 CZD oraz IMiD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F 
(C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro 
w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o 
podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze 
spryskiwaczem z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  w pozycji 9 gotowych do użycia chusteczek 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. 
Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością wymiany wkładów. Wykonawca dokona przeliczenia do 
wymaganej ilości pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 10 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 
zawierającego 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. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja 
chirurgiczna 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. Opakowanie: butelka 500 ml. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 11 delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną 
do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, 
zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. 
zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. Neutralne dla skóry pH. Produkt 
zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie: butelka 500 ml. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 17 gotowych do użycia chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z 
żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek 
didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, 
Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. 
Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie: 50 szt, typu flow pack z etykietą 
samoprzylepną. Wykonawca dokona przeliczenia do wymaganej ilości pełnych opakowań. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 17 gotowych do użycia chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z 
żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek 
didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, 
Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. 
Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie: puszka 100 szt. z możliwością 
wymiany wkładów. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 7 
 
Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr: 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16 oraz 17 do odrębnego pakietu. 
Wydzielenie pozycji nr: 6, 9, 10,1 1, 14, 15, 16 oraz 17  do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o 
zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść 
Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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