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  Biała 02.12.2022 

 
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 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 5 dopuści preparat równoważny typu Velox Top AF, 
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? Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: 
propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, 
HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. 
Opakowanie: 1L ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji n 8 dopuści preparat równoważny typu Velox Wipes NA, 
gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na 
działanie alkohol? 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, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 
min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 
szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Wykonawca zobowiązuje się do 
przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 9 dopuści preparat równoważny typu Velodes Skin, 
alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji rąk? Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w 
placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne i inne. 
Do stosowania w chirurgii, na blokach operacyjnych oraz podczas zabiegów chirurgicznych w 
stomatologii. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. 
terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 
30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone 
działanie do 3 godz. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Opakowanie: 500 ml, kompatybilne z 
dozownikiem typu Dermados. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji nr 15 dopuści preparat równoważny typu Velox Duo 
Wipes, alkoholowe 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 niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, 
MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 
sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 
Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania 
dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 
Opakowanie: flowpack 50 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości 
opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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