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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1/50/07    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 12 na pewno 

oczekuje preparatu bezbarwnego, czy też nastąpiła pomyłka i ma być barwiony? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie przedmiotu zamówienia dot. pakietu 1  

poz. 12 nastąpiła pomyłka. Oczekujemy zaoferowania w tej pozycji preparatu barwionego. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 14 dopuści preparat w opakowaniu 6 l? 

Jeżeli tak, to czy ilość opakowań nie ulegnie zmianie, czy też należy przeliczyć? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 14 preparatu  

w opakowaniach 6 l (przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań). Ilość opakowań 

należy przeliczyć. 

 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 2 na str. 12 SIWZ doszło do 

omyłki redakcyjnej w ostatnim akapicie. Poniżej podajemy właściwie zredagowany fragment: 

„Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do 

narzędzi (wymaga się, aby był to wyrób medyczny) i powierzchni (wymaga się, aby był to 

wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające 

wykonane badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach 

testowych podanych poniżej lub odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego 

(normy, co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego(normy, co najmniej 

fazy II): 

− bakteriobójcze ( B), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, 

− prątkobójcze (Tbc) - Mycobacterium tuberculosis lub terrae i avium, 



  

− grzybobójcze (F) - Candida albicans (narzędzia, powierzchnie) Trichophyton 

mentagrophytes var. gypseum (powierzchnie), 

− sporobójcze (S) - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, clostridium sporogenes, 

− wirusobójcze (V) metoda zawiesinowa: polio, adenowirus.” 

 

 
 

Z poważaniem 

         

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.W.
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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-2/50/07    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: Czy w pakiecie 1 poz. 5 – Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu  

i QAC, działający na B, F, Tbc, V (HIV/HIV, HCV, HVCV, Rota, Adeno, Vaccina, 

Noro/Norwalk) w czaise 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o wskazanych 

parametrach. 

 
Pytanie nr 2: Czy w pakiecie 1 poz. 6 – Zamawiający dopuści preparat w tabletkach  

o gramaturze 3,33g spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o wskazanych 

parametrach. 

 

Pytanie nr 3: Czy w pakiecie 1 poz. 13 – Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi  

i kwasu mlekowego w opakowaniach 1 l lub 10 l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o wskazanych 

parametrach. 

 

Z poważaniem 

         

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 
 

A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/5/50/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 poz. 1 dopuści preparat w opakowaniu 10 kg 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie numer 1 poz. 1 dopuszcza preparat w opakowaniu  
10 kg spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 2. Prosimy określić jakich wiaderek Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 1 poz. 1. Czy to 
mają być wiadra firmowe czy też nie, z atestem lub bez atestu. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wiader firmowych z atestem. 
 
Pytanie nr 3. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści preparat w opakowaniu  
10 L z odpowiednim przeliczeniem opakowań spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5 dopuszcza preparat w opakowaniu maksymalnie  
5 L z odpowiednim przeliczeniem opakowań spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 4. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 13 dopuści preparat wyłącznie na bazie alkoholu 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby preparat spełniał wymogi SIWZ.  
 
Pytanie nr 5. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści preparat w tabletkach do  
3,5 g i stężeniu użytkowym dla podanego spektrum 2000 ppm. spełniającego pozostałe wymagania 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6 nie dopuszcza preparatu w tabletkach do  
3,5 g i stężeniu użytkowym dla podanego spektrum 2000 ppm. 
  
Pytanie nr 6. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści opakowania 5 L z odpowiednim 
przeliczeniem ilości spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 8 dopuszcza opakowania 5 L z odpowiednim 
przeliczeniem ilości spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 7. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 13 dopuści preparat wyłącznie na bazie alkoholu 
o PH 6,0-7,5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ? (w przypadku nie wyrażenia zgody prosimy  
o merytoryczne uzasadnienie). 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 13 nie dopuszcza preparatu wyłącznie na bazie 
alkoholu o PH 6,0-7,5 spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Zgodnie ze SIWZ – patrz odp. nr 4. 
 
 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
A.T.R.
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