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dotyczy:    postępowania nr 8/2014 na preparatów do dezynfekcji  na potrzeby Powiatowego Centrum  

                    Zdrowia sp. z o. o . w Kamiennej Górze  

 

   

             Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający informuje, iż w dniu  15 09.2014r. wpłynęły  pytania do  

postępowania  nr 8/2014 na  dostawę preparatów do dezynfekcji  na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   

  

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, 

skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) – higieniczna dezynfekcja do 1minuty, chirurgiczna dezynfekcja do 

3 minut,  nie wykazującego działania uczulającego, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a  

700ml? 

Odp: Tak, wyrażamy zgodę. 

 

Dotyczy pakiet nr 8 pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnego środka do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, 

zawierającego estry glicerolu i oleju kokosowego, które formują warstwę wilgoci, natłuszczają i wzmacniają 

naturalną barierę lipidową skóry, nie zawierającego parabenów, substancji zapachowych, barwników, w 

opakowaniach a 700ml pasujących do dozowników Sterisol? 

Odp: Tak, wyrażamy zgodę. 

 

 

Dotyczy pakiet nr 19 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji po-wierzchni 

małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywienio-wym, na bazie 

etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, 

HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min.,  

Papova w czasie 15 minut oraz Polio w czasie 30 minut, Opakowania 1L ze spryskiwaczem, zarejestrowany jako 

wyrób medyczny? 

Odp: Tak, wyrażamy zgodę. 

 

Dotyczy pakiet nr 20 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 5kg? W przypadku pozytywnej odpowiedzi,  

czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? 

Odp: Zamawiający dopuszcza i należy przyjąć 5l=5 kg.  

 

 

 

 

 



Dotyczy pakiet nr 20 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści preparat do maszynowej dezynfekcji i mycia basenów szpitalnych; niskopieniący, 

zawierający inhibitory korozji, z aldehydem glutarowym jako substancją aktywną. Skuteczność dezynfekcji  w 

niskich temperaturach , 60°C przy pełnej tolerancji materiałowej? 

Odp: Zamawiający nie dopuszcza, natomiast zgadza się na wydzielenie   poz. 4.  

 

 

Dotyczy pakiet nr 28 pozycja 1 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (96%) i bifenyl-2-ol, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji 

chirurgicznej 1,5 min., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes 

simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki 

sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, 

możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 5 l? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na niezgodność kryteriów zwartych w siwz dotyczących 

składu chemicznego i czasu działania.  

Dotyczy pakiet nr 28 pozycja 2 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (96%) i bifenyl-2-ol, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji 

chirurgicznej 1,5 min., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes 

simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki 

sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, 

możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na niezgodność kryteriów zwartych w siwz dotyczących 

składu chemicznego i czasu działania.  

  

          W dniu 15.09.2014r. wpłynęło pytanie o treści: 

Dotyczy zadania 12 

1. Czy w zadaniu 12 Zamawiający dopuści preparat na bazie nadwęglanu sodu, TAED w opakowaniu 

handlowym 1kg z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

         Odp: Nie dopuszcza z uwagi na  skład chemiczny.  

 

Dotyczy zadania 15 

1. Czy Zamawiający w zadaniu 15 dopuści preparat na bazie nadwęglanu sodu, TAED w opakowaniu 

handlowym 1kg z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia? 

           Odp: Nie dopuszcza z uwagi na  skład chemiczny.  

Dotyczy zadania 16 

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 16 preparat na bazie nadwęglanu sodu, TAED w opakowaniu 

handlowym 1 kg z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

          Odp: Nie dopuszcza z uwagi na  skład chemiczny.  

Dotyczy zadania 22 

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 preparat w opakowaniu handlowym 1 kg z przeliczeniem pełnej 

ilości zamówienia spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

  Odp: Tak, dopuszcza.  

 

        W dniu  15.09.2014 r. wpłynęły pytania o treści:  

 Dotyczy zadania 24 

Czy Zamawiający dopuści preparat o aktywności roztworu roboczego do 24 godzin od jego sporządzenia 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

 

 

 

        W tym samym dniu wpłynęły kolejne pytania:  



 

Dotyczy Zadania nr 16: 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED, konfekcjonowany w 

opakowania o pojemności 1 kg, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

             Odp: Nie dopuszcza, z uwagi na skład chemiczny.  

Dotyczy zadania nr 22: 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu i TAED konfekcjonowany w 

opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odp: Tak, dopuszcza. 

Dotyczy Zadania nr 23: 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o gramaturze 50 g/m
2 

spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

                Odp: Tak, dopuszcza. 

            W dniu 11.092014r. Wpłynęło pytanie o treści:  

Czy w zadaniu nr 23 poz. 1 – Zamawiający dopuści chusty o wymiarach 32x30 o gramaturze 50g/m2?  

 

Odp: Tak, dopuszcza.  

  

 

 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

 

 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

 

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  

 

 


