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Parczew, 15.01.2020 r. 
  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 

 
    Oznaczanie sprawy: SPZOZ.ZP.3520.1.4.2020 
    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. 
 
 
 

     W Załączniku Nr 3 – Formularz cenowy Zadanie nr   3 poz.  1 Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie preparatu DEZYNFEKCYJNEGO do powierzchni o następujących 
właściwościach: 

        

Lp.             
Preparat /związki aktywne i 

przeznaczenie                         

Zakres 

działania                          

Max. 
czas  

działania         

Ilość   

/L./kg/op.                            

1 

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-
1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g 

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-

hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-
33-1), 1,25 g Chlorek 

didecylodimetyloamonu 
 

mycie i dezynfekcja sprzętu 
medycznego, dużych powierzchni 

wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, 
ścian). wysoka tolerancja materiałowa,  
do dezynfekcji materiałów obiciowych, 
tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, 
stali szlachetnej, aluminium, niklu oraz 

chromu, szkła akrylowego. Polecany do 
powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Produkt bez zawartości 
aldehydów i fenoli.  opinia np. Famed lub 

równoważna. Spektrum potwierdzone 

Spektrum 
działania: B, 

MRSA, F 
(C.albicans), 

Tbc (M.terrae, 
M. avium), V 

(HIV,HBV, HCV, 

HSV, BVDV, 
Vaccinia, Ebola) 

- 0,5% w 15 
minut, 

możliwość 
poszerzenia o 
polio 1% w 15 

minut 

15 min. 

40000 l roztowru 
roboczego dla stęże. 

0,5% 

6000 l roztowru 
roboczego dla stęże. 
0,5% (max op. 1l) 
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badaniami wg norm EN 14885. 
podwójna rejestracja jako wyrób 
medyczny i produkt biobójczy. 

 

 

 

 

Podpisał: 
 

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

 

 

 

 

 

 

  


