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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/11/2018 (2) 
   Dotyczy: Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego 

 w 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. (tj. Dz. U. 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 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja dużych powierzchni”, wymaga 
preparatu spełniającego normę EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% roztworu 
roboczego, z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego o wirusy (Adeno, Rota, Noro), 
oraz prątki gruźlicy Tbc (M. tuberculosis) IGiChP. Zgodnie z aktualną ulotką od 
producenta preparat ten działa: 
- zgodnie z normą EN16615 w ciągu 15 min. przy stężeniu 0,5% na bakterie i drożdże,  
- na wirusa Adeno w stężeniu 2% przy czasie 60 minut, 
- na wirusa Rota w stężeniu 1,5% przy czasie 5 minut, 
- na wirusa Noro w stężeniu 1,5% przy czasie 30 minut, 
- na Tbc (M. tuberculosis) IGiChP w stężeniu 3% w czasie 30 minut. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat?? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja powierzchni skażonych krwią”, 
wymaga preparatu o spektrum B, F, V, Tbc, S (Bacillus subtilis, Clostridium Difficile 
robotyp 027, Cl. Perfingens) w czasie 10 minut. Pragniemy zaznaczyć, iż wymagany 
preparat zgodnie z badaniami od producenta działa na Bacillus Subtilis w czasie 15 minut 
w warunkach czystych. Prosimy o dopuszczenie w/w preparatu, który działa na Bacillus 
Subtilis w czasie 15 minut w warunkach czystych o pozostałych parametrach bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

        Pytanie 3 
Zamawiający w Załączniku nr 3 do SIWZ „Dezynfekcja basenów i kaczek oraz 
Dezynfekcja powierzchni preparatem o pełnym spektrum bójczym B, F, Tbc, S” wymaga 
preparatu działającego na B, F, V (łącznie z wirusami Adeno i Polio) osiągane przy 
roztworze 1000ppm aktywnego chloru, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. 
tuberculosis), oraz Clostridium difficile rybotyp  R027 w czasie 15 minut. Pragniemy 
poinformować, iż wymagany preparat zgodnie z badaniami od producenta wykazuje 
działanie na: 
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- B, F, V (polio, adeno), Tbc (M. tuberculosis), oraz Clostridium difficile rybotyp  R027 w 
warunkach brudnych w czasie 15 minut w stężeniu 10 000 ppm. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wskazany preparat? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
        Pytanie 4 

Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia ( Wykonawca czy Zamawiający ) preparat do 
dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych? W przypadku, gdy to zapewnienie 
preparatu należy do obowiązków Wykonawcy, czy Zamawiający dopuści do tej czynności 
preparat na bazie alkoholu skażonego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

        Pytanie 5 
Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ wymaga stosowania jednorazowych ściereczek 
do dezynfekcji powierzchni roboczych. Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach 
mają być używane w/w ściereczki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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