
Lublin, dnia 8 luty 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-7/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  środków
dezynfekcyjnych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
Zadanie nr 1, poz.1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
powierzchni, opartego 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) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min, w opakowaniach a 1L z dołączonym
spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Preparat jest zarejestrowany jako
wyrób medyczny, posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową
IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.
ODP: Zamawiający  dopuszcza preparat  w opakowaniu  1  litrowym.  Jednocześnie zamawiający
zmienia opis preparatu, który otrzymuje brzmienie: „Preparat na bazie mieszaniny dwóch alkoholi z
dodatkiem  0,1  g  aldehydu  glutarowego  do  szybkiej  dezynfekcji  wyrobów  medycznych,
powierzchni  małych  i  trudnodostępnych.  Preparat  o  szeroki  spektrum  mikrobójczym
potwierdzonymi badaniami fazy II, działający na: bakterie, grzyby, wirusy ( BVDV, HBV, HIV,
Vaccianawirus) do 1 min.,prątki i Adenovirus w czasie do5 min.,   

Pytanie 2
Zadanie nr 1, poz.3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, dozowanego w postaci piany, o spektrum działania
B,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  Papova  SV 40)  w  czasie  działania  do  1  min,  z
możliwością  rozszerzenia  o  Tbc  w  czasie  do  15  min,  w  opakowaniach  a  1l  z  dołączonym
spryskiwaczem  pianowym  po  odpowiednim  przeliczeniu  ilości  opakowań?  Z  możliwością
stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych.
ODP.:  Zamawiający  dopuszcza  preparat  w opakowaniu  1  litrowym,  ilości  opakowań należy
przeliczyć i zaokrąglić w górę, pozostałe parametry zgodnie z opisem w siwz. 

Pytanie 3
Zadanie nr 2, poz.1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 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 szerszym od oczekiwanego 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, w opakowaniach a 250 ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Preparat, który chcemy państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada
ocenę użytkowa ImiDz.
ODP.: Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  zapisów  SIWZ,  zamawiający  wymagał
preparatu bez pochodnych fenolowych. 



Pytanie 4
Zadanie nr 2, poz. 8
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  do  czyszczenia  i
dezynfekcji systemów odsysania, o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV,  HIV Vaccinia), w
opakowaniach a 2 l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
ODP.:  Zamawiający  dopuszcza  preparat  w opakowaniu  2  litrowym,  ilości  opakowań należy
przeliczyć i zaokrąglić w górę, pozostałe parametry zgodnie z opisem w siwz. 

Pytanie 5
Zadanie nr 2, poz. 9
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek
nasączonych   roztworem  na  bazie  czwartorzędowych  związkach  amonowych  bez  zawartości
alkoholi, fenoli i aldehydów, do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, w tym
głowic USG, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 200 sztuk chusteczek po
odpowiednim przeliczeniu ilości  opakowań?
ODP.:  Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowaniu a' 200 szt, należy wycenić 2000 szt,
pozostałe parametry zgodnie z opisem w siwz. 

Pytanie 6
Zadanie nr 2, poz.10
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek
nasączonych   roztworem  na  bazie  czwartorzędowych  związkach  amonowych  bez  zawartości
alkoholi, fenoli i aldehydów, do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, w tym
głowic USG, zawierającego w swoim składzie 1- propanol,  2-propanol,  2-difenylol i  nadtlenek
wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, w opakowaniach a 200 sztuk chusteczek w postaci
wkładów po odpowiednim przeliczeniu ilości  opakowań?
ODP.: Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowaniu a' 200 szt, należy wycenić 12 500 szt,
pozostałe parametry zgodnie z opisem w siwz. 
Pytanie 7
Zadanie nr 1, poz.15
Czy zamawiający dopuści aktywator do poz. 14 w opakowaniach 2 litrowych?
ODP.:  Zamawiający  dopuszcza  preparat  w opakowaniu  2  litrowym,  ilości  opakowań należy
przeliczyć i zaokrąglić w górę, pozostałe parametry zgodnie z opisem w siwz. 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  w  wyżej  wymienionym  zakresie,  a  także  postanowienia
znajdującego się pod tabelą pn.: Zestawienie asortymentowe. W załączeniu poprawiony załącznik
nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie  na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert
jest dzień 11.02.2011 godzina 09:00, zaś otwarcia ofert jest dzień  11.02.2011 godzina 09:30.



Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

  

Zestawienie asortymentowe

Zadanie nr 1
poz. Przedmiot zamówienia Wielkość

opakowan
ia

Ilość Cena netto
jednos

tk.

%
V
A
T

Wartość netto
za całość

zamówieni
a

Wartość brutto za
całość

zamówienia

A B C D E F G=D x E H=G+ wartość
podatku

VAT
1. Preparat  na bazie mieszaniny  dwóch

alkoholi  z dodatkiem 0,1 g aldehydu
glutarowego  do  szybkiej  dezynfekcji
wyrobów  medycznych,  powierzchni
małych i trudnodostępnych. Preparat o
szeroki  spektrum  mikrobójczym
potwierdzonymi  badaniami  fazy  II,
działający na: bakterie, grzyby, wirusy
(  BVDV,  HBV,  HIV,  Vaccianawirus)
do 1 min.,prątki i Adenovirus w czasie
do 5 min.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Butelka 1 l
ze

spryskiwacze
m

600

2. Chlorowy preparat do dezynfekcji
powierzchni zanieczyszczonych
substancjami organicznymi z
możliwością zastosowania do
dezynfekcji wydalin w tym moczu,
posiadający świadectwo PZH
dopuszczające do kontaktu z
żywnością. Spektrum działania B, F,
Tbc, V z możliwością poszerzenia o S
(Clostridium Difficile – wykonane w
akredytowanym laboratorium).
Tabletka o wadze 2,75 g
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak 300
tabl.

960

3. Preparat do szybkiej dezynfekcji
sprzętu medycznego i powierzchni
wrażliwych na działanie alkoholi,
zawierający nadtlenek wodoru.
Stosowany w postaci piany. Spektrum
działania: B,F,V (Polio i adeno)
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 750 ml
ze

spryskiwacze
m

120

4. Bezaldehydowy preparat do mycia i
dezynfekcji chirurgicznych narzędzi,
instrumentów medycznych i
endoskopów, na bazie chlorku
benzalkonium o szerokim spektrum
biobójczym: B, F, Tbc, V(BVDV, HIV,
HBV, HCV, Vaccinia) do 15 min. I
niskim stężeniu roboczym do 0,5% z
możliwością poszerzenia o wirusy
Polio i Adeno do max. 1 h w stężeniu
roboczym do 0,5%.

Opak 1000ml 20



Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

5. Preparat do mycia i dezynfekcji
narzędzi  oparty o działanie
aktywnego tlenu, granulat. Spektrum
B, F, Tbc, V, - 15 min z możliwością
poszerzenai o działanie S (Bacillus
cereus, Bacillus subtilis, Clostridium
sporogenes – 60 min.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Pojemnik 1,5
kg

10

6. Preparat w postaci żelu do
higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk w jednorazowych
saszetkach, zaopatrzonych w specjalną
zastawkę zabezpieczającą substancję
znajdującą się w saszetce przed
wtórną kontaminacją. Zawiera
mieszaninę n-propanolu i iso-
propanolu oraz związki nawilżające i
zagęszczające, które zapobiegają
wysuszaniu skóry.  Wykazuje
działanie natychmiastowe i
przedłużone.
Status  klasyfikacyjny  –  produkt
biobójczy. 
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 800ml 600

7. Pielęgnacyjny – ochronny krem typu
„olej w wodzie” (O/W), nawilżający,
zabezpieczający, regenerujący skórę
rąk. Zawiera kombinację różnych
wosków, zapobiega wysuszaniu i
pierzchnięciu skóry. Nie zawiera
lanoliny, silikonu i związków
zapachowych.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 800ml 200

8. Preparat do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk w
postaci żelu na bazie alkoholu n-
propanolu i  iso-propanolu, bez
zawartości chlorheksydyny, o pH 6,5-
7 bez właściwości uczulających i
wysuszających. Spektrum działania:
B,Tbc,F,V; higieniczna dezynfekcja
rąk w czasie 30 sekund. Opakowanie
wyposażone w pompkę dozującą.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak 500 ml
z

dozownikiem
300

9. Preparat myjącą-dezynfekujący do
powierzchni i sprzętu medycznego,
bez zawartości glutoprotaminy, fenoli,
bifenylolu, o wysokiej tolerancji
materiałowej w stosunku do
powierzchni metalowych, gumowych,
drewnianych, aluminiowych oraz ze
szkła akrylowego. Spektrum działania
min: B,F,Tbc,V (BVDV, HCV,HIV,
HBV) czas działania 15 min. z
możliwością poszerzenia o Rotavirus,
Norovirus i Adenovirus. Status
klasyfikacyjny produkt biobójczy.
Wykonawca zobowiązuje się
wydzierżawić automatyczny system
dozowania w ilości 18 sztuk do w/w
preparatu na czas trwania umowy.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 5
litrowe

334



10 Chlorowy preparat do dezynfekcji i
mycia powierzchni z zawartością
tenzydów myjących. Spektrum
działania: B,Tbc,F,V w czasie 15
minut
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 150
tabl.

350

11. Wanienka dezynfekcyjna 10L z sitem szt. 5
12. Dozownik łokciowy z ramieniem

metalowym do preparatów myjących i
dezynfekujących do systemu
zamkniętego o poj. 0,8 litra
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

szt. 200

13 Żel do miejscowego znieczulenia błon
śluzowych z dodatkiem preparatu
antyseptycznego w sterylnych
strzykawkach jednorazowego użytku o
pojemności 11 ml. Do zastosowania
podczas zabiegów cewnikowania
pęcherza moczowego.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 11 ml 500

14 Preparat do mycia i dezynfekcji
narzędzi chirurgicznych,
endoskopów, sprzętu
anestezjologicznego, oparty o
działanie aktywnego tlen.
Spektrum działania: B, F, Tbc,
S, V (Polio, Adeno). Produkt
rozpuszczany w wodzie
wodociągowej

Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 2 kg 30

15 Aktywator do preparatu poz. 14.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 1
litrowe

5

Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wielkości opakowań przy jednoczesnym przeliczeniu
ilości opakowań i zaokrągleniu w górę, przy czym oferowane opakowania nie mogą być większe
niż  wskazane  przez  Zamawiającego  w  powyższym  zestawieniu  i  odpowiedziach  na  pytania
Wykonawców.
W poz. 6 i 7 dopuszcza się preparaty do higieny rąk wyłącznie w opakowaniach dostosowanych do
posiadanego systemu dozowania (Soft Care).

……………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)



Pieczęć Firmowa

  

Zadanie nr 2
poz. Przedmiot zamówienia Wielkość

opakowani
a

Ilość Cena netto
jedno
stk.

%
V
A
T

Wartość netto za
całość

zamówieni
a

Wartość brutto za
całość

zamówienia

A B C D E F G=D x E H=G+wartość
podatku VAT

1 Preparat do odkażania skóry przed
iniekcjami, punkcjami i
zabiegami chirurgicznymi.

Charakterystyka:
- produkt leczniczy,
- bezbarwny,  
- na bazie alkoholi, 
- bez pochodnych fenolowych.,
- spektrum działania: B, F, V (HBV,

HCV, HIV), Tbc 
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 350 ml
z

atomizerem 450

2 Gotowy do użycia antybakteryjny
preparat do płukania błony
śluzowej  jamy ustnej i gardła.

Charakterystyka:
- zawierający alkohol

i chlorheksydynę,
- spektrum działania: B, F, V,

pierwotniaki.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 500 ml 100

3 Gotowy do użycia preparat  do
odkażania błon śluzowych przed
zabiegami w obrębie układu
moczowo-płciowego.

Charakterystyka:
- zawierający alkohol i kwas mlekowy,
- spektrum działania: B,V, F,

pierwotniaki.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 500 ml 100

4 Gotowy do użycia preparat do
dezynfekcji ran, i błon
śluzowych. 

Charakterystyka:
- zawierający octenidynę, 
- bez związków jodu,
- spektrum działania: B, F, V,
- nie wywołujący podrażnień skóry i

błon śluzowych,
- bez ujemnego wpływu na proces

gojenia się ran.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 250 ml
z
atomizer
em

120

5 Preparat do dezynfekcji stóp, skarpet i
butów. 

Charakterystyka:
- spektrum działania: B, F,

Opak. 350 ml
z

atomizer
em

60



- na bazie alkoholi i wysoko
aktywnego fungicydu,

- gotowy do użycia w postaci
aerozolu.

Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

6 Preparat do jednoczesnego mycia i
dezynfekcji instrumentów
obrotowych.

Charakterystyka:
- gotowy do użycia, nie zawierający

wody,
- spektrum działania: B, F, V,
- czas działania do 60 minut,
- bez  aldehydów i fenoli,
- posiadający właściwości

antykorozyjne.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 2
litrowe 5

7 Enzymatyczny preparat do mycia
wstępnego endoskopu o dobrych
właściwościach myjących.

Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 2
litrowe 6

8 Preparat  do jednoczesnego mycia i
dezynfekcji urządzeń ssących
oraz separatorów amalgamatu.

Charakterystyka:
- w formie koncentratu ,
- spektrum działania: B, F, V (HBV,

HIV, HCV)
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 
1 litrowe 100

9 Chusteczki do dezynfekcji wyrobów
medycznych, w tym głowic
USG.

Charakterystyka:
- bez zawartości alkoholu  i aldehydu,
 - spektrum działania: B, F, V, Tbc,
- w opakowaniu twardościennym

zawierającym 100-150 szt.
chusteczek. 

Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak.
 100-200 szt.

2000
szt

10 Chusteczki do dezynfekcji wyrobów
medycznych, w tym głowic
USG.

Charakterystyka:
- bez zawartości alkoholu  i aldehydu,
 - spektrum działania: B, F, V, Tbc,
- wkład uzupełniający do poz. 9

Opak. 
 100-200 szt.

12 500
szt

11 Preparat do miejscowej dezynfekcji
zanieczyszczeń organicznych
(krew, wydzieliny, wydaliny).

Charakterystyka:
 - spektrum działania: B, Tbc, F, V,
- czas działania do 5 minut,
- na bazie aktywnego chloru,
- preparat gotowy do użycia w postaci

granulatu.
Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Opak. 500g 80

12 Preparat do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt 
z żywnością (jaja
konsumpcyjne).

Charakterystyka:
- w postaci proszku, 
- na bazie mononadsiarczanu potasu,

Opak.
 200 g

150



bez zawartości chloru i
aldehydu,

- spektrum działania: B, F, V,
- czas działania do 15 minut,
-  miarka dozująca do suchego

proszku dołączona do każdego
opakowania.

Nazwa preparatu...................................
Producent..............................................

Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wielkości opakowań przy jednoczesnym przeliczeniu
ilości opakowań i zaokrągleniu w górę, przy czym oferowane opakowania nie mogą być większe
niż  wskazane  przez  Zamawiającego  w  powyższym  zestawieniu  i  odpowiedziach  na  pytania
Wykonawców.

……………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)


