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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie  
dostawy  środków  dezynfekcyjnych  do  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im  prof.  M.  Kaczyńskiego 
SPZOZ w Lublinie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie ogólne
Prosimy  o  określenie  ilości  opakowań,  które  należy  wycenić.  Czy  wycenić  ułamkową  ilość 
opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej  
0,5 w górę)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszczając zaoferowanie opakowań o pojemności mniejszej niż 
podana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaga by Wykonawca dostosował 
ilość  opakowań  tak,  by  ilość  produktu  była  co  najmniej  taka  sama  lub  większa,  jak  w 
przypadku zastosowania się do ilości i pojemności podawanych w SIWZ.
Przykład  –  Zamawiający  określił  w  SIWZ,  że  potrzebuje  450  sztuk  preparatu  w 
opakowaniach 350 ml. Dopuścił jednakże produkt o pojemności 250 ml. 
450 sztuk x 350 ml = 157 500 ml
Sumę  należy  podzielić  przez  zaoferowaną  przez  Wykonawcę  pojemność,  na  którą 
Zamawiający wyraził zgodę:
157 500 : 250 ml = 630 sztuk
Jeżeli natomiast wynikiem nie będzie liczba całkowita, należy zaokrąglić ilość opakowań do 
opakowań pełnych i wycenić tylko całe opakowania, bez części ułamkowych.

Dotyczy wszystkich zestawów:
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wielkości  opakowań  przy  jednoczesnym  przeliczeniu  ilości  
opakowań i zaokrągleniu w górę,  przy czym zaoferowane opakowania nie mogą być większe niż wskazane  
przez Zamawiającego w SIWZ.

Zestaw I, poz. 5
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu I poz. 5 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 do osobnego zestawu.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuści produkt o składzie:
Środek znieczulający: (Lidocaine Hydrochloride) 2 %- 2.000g
Czynniki aseptyczne:(Chlorhexidine Gluconate sol. 0.250g, Methyl Hydroxybenzoate 0.60g, Propyl 
Hydroxybenzoate  0.025g),  Lubrykaty  (Hydroxyethylcellulose,  Propylene  Glycol)  oraz  woda 
destylowana.
Oraz o pojemności 11 ml.
Opakowanie a’25 szt



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania produkt o w/w składzie.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie jako ampułko-strzykawka? (1amp.-strz.=11 ml x 600 
amp.-strz.?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli ampułko-strzykawki o pojemności 11 ml.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej oferowanego produktu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej oferowanego produktu.

Pytanie 5.
Czy w zestawie  nr 1  – Zamawiający  dopuści  preparat  o  działaniu:  B (włącznie  z  MRSA),  F (C.albicans),  
dezaktywujący wirusy: Vaccina BVDV,HBV,HIV,HCV, wirus grypy, Rota, Polyoma?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  może  odpowiedzieć  na  w/w  pytanie,  ponieważ  nie  została  wskazana 
pozycja w zestawie, której pytanie dotyczy.

Zestaw II, poz. 1
Czy   Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  w  opakowaniach  a’250ml  z 
atomizerem po odpowiednim przeliczeniu  ilości  opakowań,  spełniającego pozostałe  wymagania 
SIWZ?
Informujemy, że w przypadku dopuszczenia innych opakowań będzie możliwe złożenie większej 
ilości konkurencyjnych ofert, co spowoduje zmniejszenie wartości Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań 250 ml z atomizerem po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Zestaw II, poz. 2
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 250ml z atomizerem 
po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Informujemy, że w przypadku dopuszczenia innych opakowań będzie możliwe złożenie większej 
ilości konkurencyjnych ofert, co spowoduje zmniejszenie wartości Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań 250 ml z atomizerem po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Zestaw II, poz. 1,2
Czy zamawiający dopuści  preparat  zawierający pochodne fenolowe,  które są  substancją  bardzo 
szkodliwą  i  niepożądaną  do  dezynfekcji  skóry,  pozostawiającą  przykry  długotrwały  zapach  na 
dezynfekowanej skórze?
Odpowiedź:  Zgodnie  z  SIWZ Zamawiający  dopuszcza  preparat  na bazie  alkoholi,  w tym 
fenoli.

Zestaw III
Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ, ale w opakowaniu 750 ml 
(bardziej poręcznym do stosowania, wygodniejszym i lżejszym co ma znaczącą wagę w codziennej 
pracy  personelu  pielęgniarskiego)  i  przeliczeniu  ilości  co  pozwoli  na  złożenie  korzystniejszej 
ekonomicznie oferty. W przypadku negatywnej oferty proszę o jej uzasadnienie.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  preparat  spełniający  wszystkie  wymogi  SIWZ  w 
opakowaniu 750 ml, po przeliczeniu ilości.

Zestaw V, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia antybakteryjnego płynu do 
utrzymania  prawidłowej  higieny  jamy  ustnej,  skutecznie  chroniącego  przed  paradontozą  i 



zapaleniem dziąseł,  nie  powodującego  przebarwiania  zębów,  nie  zawierającego  jodu,  alkoholu, 
chlorheksydyny,  z  zawartością  octenidyny,  szybko  i  trwale  hamującego  rozwój  bakterii  i 
zapobiegającego powstawaniu nowych, o skutecznej eradykacji MRSA z jamy ustnej, o szybkim 
czasie działania (produkt już w czasie 30 sekund pozwala uzyskać redukcję drobnoustrojów), nie 
podrażniającego i nie wysuszającego skóry i błon śluzowych, nie drażniącego oczu, śluzówek i nie 
wywołującego  reakcji  alergicznych,  o  łagodnym  miętowym  smaku,  zarejestrowanego  jako 
kosmetyk, w opakowaniach a 250ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  produktu  zarejestrowanego 
jako kosmetyk. Zamawiający wymaga w Zestawie V, poz. 1 produktu zarejestrowanego jako 
produkt leczniczy.

Zestaw V
W związku  z  wycofaniem  z  obrotu  opisanego  przez  Państwa  produktu  prosimy  o  mozliwość 
dopuszczenia  zamiennika  spełniającego  wszystkie  wymogi  SIWZ,  ale  zarejestrowanego  jako 
kosmetyk i konfekcjonowanego w opakowaniach 300 ml?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  produktu  zarejestrowanego 
jako kosmetyk.

Zestaw VI:
Czy  dopuścicie  Państwo  produkt  na  bazie  octenidyny,  czy  takiego  produktu  spodziewacie  się 
Państwo w pakiecie nr 7?
Odpowiedź: W zestawie VI Zamawiający wymaga produktu opisanego w następujący sposób: 
„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.”  Zamawiający  dopuszcza  produkt  na  bazie  octenidyny, 
spełniającego  pozostałe  wymagania  SIWZ .  Natomiast  w  przypadku  Zestawu  VII  jest  to 
wymóg, wynikający wprost z SIWZ.

Zestaw IX, poz. 1
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach  2l po odpowiednim 
przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniach o 
poj. 2l.

Pytanie 2.
Czy w zestawie nr IX- Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 5 litrowym z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zaoferowanie  preparatu  w opakowaniu  5 
litrowym.

Zestaw X
Pytanie 1. 
Czy w zestawie nr X- zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniach zawierających 100 szt., 
nasączone preparatem o działaniu B(MRSA), F(C.albicans) – 1 min., V (HBV,HIV,HCV,Vaccinia 
BVDV, Rota) – 30 sek., V(Papova, Polyoma)-2 min.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w preparatu.

Pytanie 2. poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga aby chusteczki posiadały działanie na wirusy Polio i Noro?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga działania wirusobójczego pełnego, w tym na wirusy Polio i 



Noro.
Zestaw XI, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania  B (Tbc),  V, F 
(Adeno, Polio, Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S (Bac. subtilis, Bac. pumilus)  w 
czasie  do  15  min,  w  opakowaniach  a  40g  po  odpowiednim  przeliczeniu  ilości  opakowań, 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu w opakowaniach  40 
gr, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ


