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                                                                                            Sokółka dn. 30.04.2014r  
 
 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 
207000 euro na dostawę : preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 
33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 
 

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2014   Nr ogłoszenia – 140982 - 2014: z dnia  25.04.2014r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 

1. Grupa I poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
równoważnego opartego na bazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidynowego oraz 
fenoksypropanolu,  o szerokim spektrum działania B, F, TBC, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 
wymaganym czasie działania, z możliwością użycia do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Grupa III poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie 
czwartorzędowych związkach amoniowych i alkoholach aromatycznych (fenoksyetanolu), nie zawierający 
formaldehydu, aldehydu glutarowego, fenolu, kwasu octowego, nie uwalniający aktywnego chloru? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Grupa VI poz. 1 W związku z tym, że preparaty do szybkiej dezynfekcji są stosowane w praktyce do wyrobów 
medycznych, prosimy o potwierdzenie, że ze względu na bezpieczeństwo użycia do dezynfekowanych 
powierzchni Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Grupa VII poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
równoważnego, płynnego, dozowanego w postaci piany, gotowego do użycia, opartego na bazie 
czwartorzędowych zw. amonowych, o spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, 
Rota, Papowa SV 40) w czasie do 15 min., w opakowaniach 1 litrowych, o możliwości stosowania na 
oddziałach pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i 
głowic USG, nie zawierającego aldehydu glutarowego, fenolu oraz nie uwalniającego aktywnego chloru, w 
opakowaniach 1 litrowych. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Grupa VIII poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w żelu  do 
wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 
czas dezynfekcji higienicznej 30sek. (3 ml preparatu), czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min. (10 ml 
preparatu), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym 
właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość 
stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV) 
, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Grupa X poz. 1, 2, 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
równoważnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru i 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Grupa XIII poz. 1, 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o 
wymiarach 200 mm x 200 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy Grupa 3 W aktualnym stanie prawnym nie istnieją normy europejskie, których przedmiotem badania 
są wirusy HIV HBV HCV, stąd przyjmuje się, iż potwierdzona skuteczność wobec Vacinnia wirusa oraz BVDV 
oznacza skuteczność także wobec łatwo inaktywowanych wirusów osłonkowych takich jak HIV, HCV, HBV. W 
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związku z tym faktem, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza do oceny wyłącznie preparaty 
posiadające potwierdzoną badaniami skuteczność jednocześnie wobec Vacinnia oraz BVDV. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Dotyczy Grupa 4 W związku z faktem, iż preparat będący przedmiotem zamówienia stosowany będzie w celu 
zapewnienia maksymalnego poziomu higieny w środowisku, gdzie przebywają noworodki, prosimy o 
potwierdzenie iż zaoferowane preparaty muszą być skuteczne wobec grzybów ( zgodnie z normą wobec 
c.albicans oraz a.niger ), bakterii oraz wirusów ( Polio, Adeno ) wirusów w warunkach brudnych. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Dotyczy Grupa 7 W związku z faktem, iż preparat będący przedmiotem zamówienia stosowany będzie w celu 
zapewnienia maksymalnego poziomu higieny w środowisku, gdzie przebywają noworodki, prosimy o 
potwierdzenie iż zaoferowane preparaty muszą być skuteczne wobec grzybów ( zgodnie z normą wobec 
c.albicans oraz a.niger ),bakterii oraz wirusów osłonkowych warunkach brudnych w max czasie 15 minut 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 

            

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                         Jerzy Kułakowski 


