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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych   
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie Nr 1:  
Zadanie 1 pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jaką konkretną ilość pasków testowych wymaga 
zamawiający w tej pozycji? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 

Pytanie Nr 2:  
Zadanie 1 pozycja 1 
Ponieważ na rynku preparatów medycznych istnieje bardzo dużo preparatów służących do 
dezynfekcji narzędzi, prosimy o sprecyzowanie. Mianowicie prosimy o sprecyzowanie jakiej 
technologii przygotowania roztworu roboczego Państwo wymagacie od preparatu w pozycji 1, 
zadanie 1.   
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 

Pytanie Nr 3:  
Zadanie 1 pozycja 1 
Czy zamawiający w pozycji 1 zadanie 1 pisząc działanie „F” miał na myśli działanie 
grzybobójcze i drożdżobójcze (to znaczy wymaga potwierdzenia działania na A. Niger oraz C. 
albicans) 
Odpowiedź: 
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 

Pytanie Nr 4:  
Zadanie 1 pozycja 3 
Czy zamawiający wymaga aby preparat myjący do narzędzi był kompatybilny z preparatem do 
dezynfekcji narzędzi z pozycji 2. To znaczy czy preparaty mają pochodzić od tego samego 
producenta? 
Odpowiedź: 
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
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Pytanie Nr 5:  
Zadanie 1 pozycja 8 
Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 8 zadanie 1 nie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający 
wymaga w tym punkcie preparatu do maszynowej dezynfekcji endoskopów w opakowaniach 
mniejszych niż 300ml. Z naszego doświadczenia wynika że preparaty stosowane do 
maszynowej dezynfekcji endoskopów posiadają ca najmniej 5 litrowe opakowania. 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
 

Pytanie Nr 6:  
Zadanie 2 pozycja 1 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowani, jaką konkretną ilość pasków testowych wymaga 
zamawiający w tej pozycji? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
 

Pytanie Nr 7:  
Zadanie 2 pozycja 1 
Ponieważ na rynku preparatów medycznych istnieje bardzo dużo preparatów służących do 
dezynfekcji narzędzi, prosimy o sprecyzowanie. Mianowicie prosimy o sprecyzowanie 
technologii przygotowanie roztworu roboczego, jakiej Państwo wymagacie od preparatu w 
pozycji 1 zadanie 2. 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 

 

Pytanie Nr 8:  
Zadanie 2 pozycja 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 1 pisząc działanie „F” miał na myśli działanie 
grzybobójcze i drożdżobójcze (to znaczy wymaga potwierdzenia działania na A. Niger oraz C. 
albicans) ? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
 

Pytanie Nr 9:  
Zadanie 3 pozycja 3 
Prosimy o wyjaśnienie jakiego spektrum Zamawiajacy oczekuje od preparatu w zadaniu 3 
pozycja 3, pisząc literę „V”. czy zamawiający oczekuje pełnego spektrum wirusobójczego łącznie 
z wirusem polio, czy wystarczy aby preparat działał na wirusy otoczkowe (HBV,HCV,HIV) ? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
 

Pytanie Nr 10:  
Zważywszy że w codziennej pracy kierujecie się Państwo inicjatywą organizacji WHO „Szpital 
Przyjazny Dziecku” prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta 
pozytywnej opinii klinicznej „Instytutu Matki i Dziecka” w poniższych preparatach: 
Zadanie 1 pozycja 1 
Zadanie 1 pozycja 7 
Zadanie 3 pozycja 4 
Zadanie 4 pozycja 1 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 
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Pytanie Nr 11:  

Czy Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu, zawierający 
nadwęglan sodu przeznaczony do dezynfekcji narzędzi i sprzętu w tym endoskopowego), 
posiadający pozytywną opinię firmy produkującej endoskopy. Spektrum działania B, F, V, S, 
prątki gruźlicy (badania wykonane na organizmie testowym M.terrae, potwierdzające 
skuteczność działania wobec bakterii M. tuberculosis) w czasie działania do 1 godziny. Produkt 
dostępny w opakowaniach 1 kg i 6 kg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza produkt w opakowaniach po               
1 kg. 

Pytanie Nr 12:  
Prosimy Zamawiającego o określenie zapotrzebowania na paski testowe w sztukach. 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2014r. SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014 (1) 

Pytanie Nr 13:  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania pasków testowych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 

Podpisał 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

 w Parczewie  
               mgr Janusz Hordejuk 
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