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                                                 Parczew, dnia 17.08.2012r.  

 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2012 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych. 
 
 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 
 
 
 
1. W Załączniku Nr 2 Formularz cenowy w poz. 1 i 2 Zamawiający zmienia wielkość opakowań 

koncentratu z litrów na kilogramy. Pozostałe parametry bez zmian. 
W Załączniku Nr 2 Formularz cenowy w poz. 1 i 2 było: 
 
 

Lp.             
Preparat /związki 

aktywne i 
przeznaczenie                         

Zakres 
działania                          

Max. 
czas  

działania         

Ilość  
roztworu  

roboczego 
/L./kg                            

Nazwa   
preparatu                             

cena za 
1 litr 

roztw.ro
boczego 
brutto  

cena za 1 
L/ 1 kg 

koncentra
tu   netto 

 Wielkość 
opakowań 
koncentra

tu 

Cena  za 1 
opakowanie 

Ilość 
opak. 

koncent
ratu 

 

netto  
VAT 
% 

1 

Aktywny tlen, 
nadwęglan 
sodu - proszek 
(dezynfekcja 
narzedzi i 
sprzetu 
endoskopoweg
o), posiadający 
pozytywną 
opinię firmy 
Olympus lub 
równoważną, 

paski testowe  

 B, Tbc 
(Mycobacteriu
m 
tuberculosis), 
F, V , S, 
Clostridium 
difficile 

3 h 20 000 l       6 l       

 

2 

Aktywny tlen, 
nadwęglan 
sodu - proszek 
(dezynfekcja 
inkubatora), 
paski testowe  

B, Tbc, F,V 30 min 800 l       2 l        
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 Dnia 17.08.2012r. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy w poz. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
 

Lp.             
Preparat /związki 

aktywne i 
przeznaczenie                         

Zakres 
działania                          

Max. 
czas  

działania         

Ilość  
roztworu  

roboczego 
/L./kg                            

Nazwa   
preparatu                             

cena za 
1 litr 

roztw.ro
boczego 
brutto  

cena za 1 
L/ 1 kg 

koncentra
tu   netto 

 Wielkość 
opakowań 
koncentra

tu 

Cena  za 1 
opakowanie 

Ilość 
opak. 

koncent
ratu 

 

netto  
VAT 
% 

1 

Aktywny tlen, 
nadwęglan 
sodu - proszek 
(dezynfekcja 
narzędzi i 
sprzętu 
endoskopoweg
o), posiadający 
pozytywną 
opinię firmy 

Olympus lub 
równoważną, 
paski testowe  

 B, Tbc 
(Mycobacteriu
m 
tuberculosis), 
F, V , S, 
Clostridium 
difficile 

3 h 20 000 l       6 kg       

 

2 

Aktywny tlen, 
nadwęglan 
sodu - proszek 
(dezynfekcja 
inkubatora), 
paski testowe  

B, Tbc, F,V 30 min 800 l       2 kg       

 

 
 
 

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 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ 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. Formularz cenowy, poz. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do manualnej dezynfekcji 

i czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie 

dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, 

z zawartością niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, 

którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni - również w warunkach obciążenia 

surowicą (nie wymagającego użycia pasków testowych), posiadającego szerokie spektrum działania 

wobec B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, 

zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu 

ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem preparatu w poz. 1. 

 

Pytanie Nr 2. Formularz cenowy, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni 

i wyposażenia medycznego (również inkubatorów), opartego na bazie pentapotasu 

bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu), o spektrum działania B (Tbc), V, F (Adeno, Polio, Vaccinia, 

HBV, HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S w czasie do 15 min w stężeniu 2%, nie wymagającego użycia 

pasków tesowych. zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 900g po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga substancji aktywnej zgodnie z opisem w poz. 2. 
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Pytanie Nr 3. Formularz cenowy, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia j dezynfekcji 

wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci 

koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae. M. avium), wirusy (HIV, 

HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, 

nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu 

z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych 

związków amoniowych, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w poz. 3. 

 

Pytanie Nr 4. Formularz cenowy, poz. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji i czyszczenia 

endoskopów (również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi 

chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc, 

MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min, z możliwością 

stosowania roztworu roboczego do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, zarejestrowanego 

jako wyrób medyczny klasy IIb, posiadającego opinię Karl Storz, w opakowaniach a 5l po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem preparatu w poz. 4. 

 

Pytanie Nr 5. Formularz cenowy, poz. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji 

wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci 

koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, 

HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, 

nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu 

z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych 

związków amoniowych, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 5. 

 

Pytanie Nr 6. Formularz cenowy, poz. 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu równoważnego do dezynfekcji 

skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 

zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego 

dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, 

Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol,       

2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zarejestrowanego jako 

produkt leczniczy, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, w opakowaniach a 1l oraz 

a 250ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodne z opisem w poz. 6. 

 

Pytanie Nr 7. Formularz cenowy, poz. 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu równoważnego do dezynfekcji 

skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 

zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego 

dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, 

Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol,       

2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zarejestrowanego jako 

produkt leczniczy, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, w opakowaniach a 1l zamiast 

a 5l oraz a 1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 7. 

 

Pytanie Nr 8. Formularz cenowy, poz. 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego 

etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji 

higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony 

i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników 
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i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie 

z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS, 

zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 5 l?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 8. 

 

Pytanie Nr 9. Formularz cenowy, poz. 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznej (do 30sek.) 

i chirurgicznej (do 5min) dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum 

działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, vaccinia), opartego na 

bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających 

i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, 

zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml oraz a 1l po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 9. 

 

Pytanie Nr 10. Formularz cenowy, poz. 10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego preparatu równoważnego 

przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie oktenidyny bez 

zawartości mydła, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie i aktywny wobec MRSA, 

Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, zarejestrowanego jako kosmetyk, 

w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 10. 

 

Pytanie Nr 11. Formularz cenowy, poz. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni 

i wyposażenia medycznego (również inkubatorów), opartego na bazie pentapotasu 

bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu), o spektrum działania B (Tbc), V, F (Adeno, Polio, Vaccinia, 

HBV, HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S w czasie do 15 min w stężeniu 2%, nie wymagającego użycia 

pasków tesowych, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 40g lub a 900g po 

odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 12. 

 

Pytanie Nr 12. Formularz cenowy, poz. 14  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez 

zawartości QAV, fenoli. i aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, 

HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, 

bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na 

oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l oraz a 250ml 

z atomizerem lub a 1l z dołączonym spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 14. 

 

Pytanie Nr 13. Formularz cenowy, poz. 16  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji 

wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci 

koncentratu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, 

HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, 

nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu 

z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych 

związków amoniowych, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 16. 

 

Pytanie Nr 14. Formularz cenowy, poz. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie 

czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, 
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F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia 

o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na 

oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l oraz 1l z dołączonym spryskiwaczem 

pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 17. 

 

Pytanie Nr 15. Formularz cenowy, poz. 19  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, antybakteryjnego płynu do 

utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, skutecznie chroniącego przed paradontozą i zapaleniem 

dziąseł, nie powodującego przebarwiania zębów, nie zawierającego jodu, alkoholu, chlorheksydyny, 

z zawartością octenidyny, szybko i trwale hamującego rozwój bakterii i zapobiegającego powstawaniu 

nowych, o skutecznej eradykacji MRSA z jamy ustnej, o szybkim czasie działania (produkt już w czasie 30 

sekund pozwala uzyskać redukcję drobnoustrojów), nie podrażniającego i nie wysuszającego skóry i błon 

śluzowych, nie drażniącego oczu, śluzówek i nie wywołującego reakcji alergicznych, o łagodnym 

miętowym smaku, zarejestrowanego jako kosmetyk, o pH ok. 4, w opakowaniach a 250ml po 

odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 19. 

 

Pytanie Nr 16. Formularz cenowy, poz. 20  

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, 

Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, 

zarejestrowanych jako wyrób medyczny, konfekcjonowanych po 150szt. chusteczek (o wymiarach 140x 

180mm) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga związki aktywne zgodnie z opisem w poz. 20. 

 

Pytanie Nr 17. Formularz cenowy, poz. 22  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowej i chemiczno-

termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu 

glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V - polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, 

Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, w opakowaniach 5l? Preparat 

jest kompatybilny z myjniami firmy Olympus.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem preparatu w poz. 22. 

 

Pytanie Nr 18. Formularz cenowy, poz. 23  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowego 

i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie 

niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, 

stężeniu 0,5%, w opakowaniach a 5l? Preparat jest kompatybilny z myjniami firmy Olympus. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w poz. 23. 

 

Pytanie Nr 19. Formularz cenowy, poz. 24  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek do 

dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, 

nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości 

alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa 

SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach po 

200 szt. chusteczek (o wymiarach 200x 200mm) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w poz. 24. 

 

Pytanie Nr 20. Formularz cenowy, poz. 25  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów 

(również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi 

chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc, 

MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min, z możliwością 

stosowania roztworu roboczego do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, zarejestrowanego 
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jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w poz. 25. 

 

Pytanie Nr 21. Formularz cenowy, poz. 26  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni 

i wyposażenia medycznego (również inkubatorów), opartego na bazie pentapotasu 

bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu), o spektrum działania B (Tbc), V, F (Adeno, Polio, Vaccinia, 

HBV, HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S w czasie do 15 min w stężeniu 2%, nie wymagającego użycia 

pasków tesowych, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 40g lub a 900g po 

odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga związek aktywny zgodnie z opisem w poz. 26. 

 

Pytanie Nr 22. Pytanie ogólne.  

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy 

zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?  
Odpowiedź: Ilość opakowań Wykonawca określa samodzielnie po przeliczeniu ilości roztworu roboczego 
i zaokrągleniu do pełnych opakowań. 
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