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Parczew, 16.02.2018 r. 
  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 

 
    Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2018 (2) 
    Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ 

w Parczewie 
 

 
Wyjaśnienia 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 2004r. (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), 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 1 : 

     Dotyczy zadania nr 4 poz. 3 –  

     Prosimy zamawiającego o dopuszczenie hypoalergicznego preparatu w płynie do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji skóry na bazie alkoholu 
etylowego (85g/100g) z dodatkiem pantenolu, witaminy E, bez zawartości 
chlorheksydyny, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych o szerokim spektrum 
mikrobójczym: B, F, Tbc, V(w tym Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. 
Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą 12791 w czasie 90 sekund? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 2 : 

     Dotyczy zadania nr 4 poz. 4 –  

     Prosimy zamawiającego o dopuszczenie hypoalergicznej emulsji do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów o neutralnym dla skóry pH 5,5, nie 
zawierająca substancji bakteriostatycznych, barwników, substancji zapachowych, 
chlorheksydyny, kwasu mlekowego, alkoholu, bardzo dobrze się pieni, co powoduje, że 
jest bardzo wydajna, może być stosowania przez osoby u których stwierdzono 
kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie 
chorych i profilaktyce odleżyn? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 3: 

     Dotyczy zadania nr 4 poz. 5 –  

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu biobójczego do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie mieszaniny alkoholi z dodatkiem substancji 
nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec 
B, F, Tbc, V(HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach 
brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 4: 

 W przypadku dopuszczenia preparatów z poz. 3, 4 i 5 prosimy zamawiającego 
o wyodrębnienie ich do nowego Zadania zwiększając konkurencję a co za tym idzie nie 
narazi szpitala na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu po cenach nie 
konkurencyjnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Podpisał: 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
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