
Lublin, dnia 13 lutego 2014 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-7/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

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

Pytanie 1: 
Zestaw nr 2 poz. 1 i 2
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  wymaga  preparatu  do  odkażania  skóry  przed  iniekcjami,
punkcjami i zabiegami chirurgicznymi zawierającego w swoim składzie m.in. difenylol ? 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga,  aby  zaoferowany preparat  do  odkażania  skóry  przed
iniekcjami, punkcjami i zabiegami chirurgicznymi zawierał w swoim składzie m.in. difenylol.

Pytanie 2: 
Zestaw nr 2 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat nie wykazujący działania przeciwko HCV? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3:
Zestaw nr 7 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie octenidyny w op. 250ml spełniający pozostałe zapisy
SIWZ? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  preparat  na  bazie  octenidyny  w  op.  250ml,  spełniający
pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie 4: 
Zestaw nr 9 poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający potwierdza,  że  wymaga preparaty zawierające w swoim składzie  octenidynę
kompatybilne z preparatem z Zestawu nr 8? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wymaga preparatów zawierających w swoim składzie octenidynę,
kompatybilnych z preparatem z Zestawu nr 8.     

Pytanie 5: 
Zestaw nr 12
Czy Zamawiający dopuści preparat w op. 2L spełniający pozostałe zapisy SIWZ
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6: 
Dotyczy punkt IV. D/ do SIWZ.
W związku z tym, że od 11 lipca 2013 preparaty posiadające status kosmetyku winny być 
wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 
1223/2009  z 30 listopada 2009r., Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenie do
oferty dokumentów dopuszczających zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Odpowiedź:   Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  w  zakresie  rozdziału  IV,  który  otrzymuje
brzmienie:
„IV  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  przez  Wykonawcę  preparaty  dezynfekcyjne



odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego  i  zostały  wprowadzone  do
obrotu,  do  oferty  należy  załączyć   dokumenty  aktualne  na  dzień  złożenia  oferty,
potwierdzające ten fakt: 

A/ odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty lecznicze  - pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 45 poz. 271 z późn. zm.),

B/ odnośnie preparatów rejestrowanych jako wyroby medyczne  - dokumenty dopuszczające do
stosowania w służbie zdrowia na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679),

C/odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze  - pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu bądź wpis do rejestru produktów biobójczych wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z  2007 r., Nr 39 poz. 252 z
późn. zm.),

D/ Oświadczenie Wykonawcy, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone
do  zastosowania  w  obszarze  medycznym,  posiadają  badania  mikrobiologiczne  odpowiadające
Normom Europejskim i / lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy, badania
co najmniej fazy II) i że badania te zostały wykonane w akredytowanych laboratoriach bądź tez
mają opinie instytucji (np. DGHM /VAH, Narodowy Instytut Zdrowia – PZH), oraz ze na każde
żądanie  Zamawiającego  przedstawi  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kserokopie  badań
(załącznik nr  do SIWZ).

E/  Dla  preparatów  dezynfekcyjnych  sklasyfikowanych  jako  produkt  niebezpieczny  –  karty
charakterystyki  substancji  /  mieszaniny  niebezpiecznej  zgodne  z  Rozporządzeniem  WE  nr
1907/2006 REACH z dnia 18 grudnia 2006 r.  w wersji kolorowej

F/  Ulotki  informacyjne/  instrukcje  użycia  zawierające  nazwę  preparatu,  przeznaczenie,  sposób
użycia oraz skład, spektrum i czas działania preparatu.

Pytanie 7:
Dotyczy zestawu nr 14
Czy w pozycji nr 1 i 2 Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych, w
tym  głowic  USG,  stetoskopów  lekarskich  bez  zawartości  alkoholu  i  aldehydów  o  spektrum
działania obejmującym B(w tym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HDV, grypa, BVDV, Vaccinia) w
opakowaniu 100 szt.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  

Pytanie 8: 
Dotyczy zestawu nr 14
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  w  przypadku  zaoferowania  opakowań  100  szt.  wymaganą  ilość
opakowań należy zwiększyć odpowiednio do: w przypadku opakowań twardych – 400 op. 100 szt.,
w przypadku opakowań uzupełniających – 420 op. 100 szt.?
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 w zakresie zestawu 14. W załączeniu
prawidłowy formularz w zakresie zestawu 14  w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 9: 
Zestaw 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji numer 5 i 6 z zestawu 1, ponieważ nie są to produkty
ogólnodostępne obecny kształt pakietów uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  



Pytanie 10: 
Zestaw 2
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  opakowań  350  ml  w  pozycji  1  i  2  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  
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1 Chusteczki do dezynfekcji 
wyrobów medycznych, w tym
głowic USG, stetoskopów 
lekarskich.
Charakterystyka:
- bez zawartości alkoholu  i 
aldehydu,
 - spektrum działania: B, F, 
V,Tbc,
- w opakowaniu 
twardościennym 
zawierającym 100-200 szt. 
chusteczek. 

Opak.
 200 szt. 

200

Nazwa oferowanego  preparatu............................................ producent.........................................
2 Chusteczki do dezynfekcji 

wyrobów medycznych, w tym
głowic USG, stetoskopów 
lekarskich – wkład 
uzupełniający do pojemnika 
twardościennego.
Charakterystyka:
- bez zawartości alkoholu  
i aldehydu,
 - spektrum działania: B, F, 
V,Tbc.

Opak. 
200 szt.
wkład

uzupełniaj
ący

210

Nazwa oferowanego  preparatu............................................ producent.........................................

Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wielkości opakowań przy jednoczesnym przeliczeniu opakowań i 
zaokrągleniu w górę, przy czym oferowane opakowania nie mogą być większe niż wskazane  w niniejszym 
zestawie. W takim przypadku należy przekreślić podaną przez Zamawiającego w kolumnie „Wielkość 
opakowania” oraz „Ilość”i wpisać wielkość oferowanego opakowania oraz przeliczoną i ewentualnie 
zaokrągloną ilość opakowań.

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                             do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


