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Parczew, 14.01.2020 r. 
  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 

 
    Oznaczanie sprawy: SPZOZ.ZP.3520.1.2.2020 
    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 2019r.  poz. 1843 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 : 

     Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 
100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby 
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 
minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m2? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 
150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby 
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 
minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m2? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 
200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby 
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 
minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 23g/m2? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 2 : 

     Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 8 i dopuści: 

     Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 
0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek 
didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo 
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 
foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. 
Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i 
fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym 
MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc 
w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 
30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu 
tuba? 

     lub 

     Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychvch (skład: 
0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek 
didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo 
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 
foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. 
Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i 
fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym 
MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc 
w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 
30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu 
tuba? 

     lub 

     Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 
0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek 
didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo 
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale 
intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, 
foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. 
Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i 
fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym 
MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc 
w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 
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30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu 
tuba? 

     W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 3: 

     Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 10 i dopuści: 

     Ściereczki włókninowe niepylące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania 
preparatem myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i 
drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowo-
celulozowego o gramaturze 70g/m2, o wymiarach ściereczki 30x34cm, ilości ściereczek w 
roli 100 szt. Kolor: biały. Wiaderko posiada szczelne zamknięcie chroniące nasączone 
czyściwo przed wyschnięciem. 

     lub 

     Ściereczki włókninowe niepylące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania 
preparatem myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i 
drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowo-
celulozowego o gramaturze 70g/m2, o wymiarach ściereczki 18x25cm, ilości ściereczek w 
roli 300 szt. Kolor: biały. Wiaderko posiada szczelne zamknięcie chroniące nasączone 
czyściwo przed wyschnięciem. 

     W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I 
OKREŚLENIE CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE WKŁADY + PUSTE WIADERKA, 
CZY WKŁADY + WIADERKA Z WKŁADEM W ŚRODKU, I ILE CZEGO DOKŁADNIE, 
PONIEWAŻ W TABELCE JEST JAKBY 1 WIADERKO I NIE WIEM JAK TO ROZUMIEĆ 
CZY TAK MA BYĆ, CZY TO POMYŁKA. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4: 

 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 11 i dopuści: 

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. 
Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie 
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez 
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w 
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, 
BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 
17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 

lub 

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowychvch 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
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medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. 
Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie 
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez 
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w 
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, 
BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 
12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 

lub 

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. 
Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie 
producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez 
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 
Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w 
czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, 
BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 3 poz. 12 i 13 i 
dopuści: 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych 
(wyrób medyczny) do dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych w obszarach, w 
których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-epidemiologicznych. 
Wykonane z poliestru,celulozy i wiskozy o wymiarach 30 x 34 cm. Po nasączeniu 
możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni, nie pozostawiają smug. Gramatura chusteczek 
70g/m2. Chusteczki w rolce 100 szt. Wyrób medyczny. Oraz kompatybilne z nimi 
Wiaderko dozujące wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w 
system dozujący, możliwość mycia i dezynfekcji wiaderek w temp. 70 0C (również w 
myjniach dezynfektorach). 

lub 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych 
(wyrób medyczny) do dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych w obszarach, w 
których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-epidemiologicznych. 
Wykonane z poliestru,celulozy i wiskozy o wymiarach 18 x 25 cm. Po nasączeniu 
możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni, nie pozostawiają smug. Gramatura chusteczek 
70g/m2. Chusteczki w rolce 300 szt. Wyrób medyczny. Oraz kompatybilne z nimi 
Wiaderko dozujące wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w 
system dozujący, możliwość mycia i dezynfekcji wiaderek w temp. 70 0C (również w 
myjniach dezynfektorach). 
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W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I 
OKREŚLENIE CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE WKŁADY + PUSTE WIADERKA, 
CZY WKŁADY + WIADERKA Z WKŁADEM W ŚRODKU (U NAS 1 OP. ZAWIERA 1 
ROLKĘ W OPAKOWANIU.), I ILE CZEGO DOKŁADNIE, PONIEWAŻ W TABELCE JEST 
JAKBY 1 WIADERKO I NIE WIEM JAK TO ROZUMIEĆ CZY TAK MA BYĆ, CZY TO 
POMYŁKA. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 6 

Pakiet 3 

poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu na bazie amin i QAV 
wykazujący szerokie spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium 
M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością 
poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadający oświadczenie producenta o 
bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych z możliwością 
zastosowania w pionie żywieniowym. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 7 

poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w postaci aktywnej pianki na 
bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o 
szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), 
Spory. Konfekcjonowany w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań oraz kanister 5L 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 8 

poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych 
alkoholem spełniającego o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V 
(BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy 
podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym 
jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk i 
wkład 100 szt 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 9 

poz. 5 i 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek na bazie amin i QAV do 
mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum 
mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), Spory w czasie do 
15min. Konfekcjonowane w tubie po 200szt i 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 
op. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 10 

poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek na bazie amin i QAV do 
mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum 
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mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia), Spory w czasie do 
15min. Konfekcjonowane w tubie 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości op. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

Pytanie 11 

poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie suchych chusteczek w rozmiarze 
30x32cm konfekcjonowanych po 100szt. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 

 

 

Podpisał: 
 

Z-ca Dyrektora 
d/s Administracyjnych 
i Technicznych 
mgr inż. Ryszard Kielar 

 

 

 

 

 

 

  


