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                                                                                                                    Opole Lubelskie, dnia 26 marca 2018 roku 
A.AT.381/2/2018 
 
 
                                                                               Wszyscy Wykonawcy, 
  uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu 
   
Dotyczy:   postępowania pn. „Dostawa środków do dezynfekcji oraz profesjonalnych środków higieny 
szpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp.  z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim”, Powiatowe Centrum 
Zdrowia sp. z o. o. w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę środków                 
do dezynfekcji oraz profesjonalnych środków higieny szpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp.  z o.o. 
z siedzibą w Opolu Lubelskim, wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiającego udziela następujących 
odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr  1 poz. 15 i jednocześnie dopuści w tej pozycji 
wycenę wyrobu medycznego kl. IIb Granudacyn 500 ml płyn do odkażania i płukania ran ostrych                                
i przewlekłych (takich jak owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia 
nowotworowe). Preparat zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum 
skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby) w ilości 1200 opakowań? 
Umożliwi to przystąpienie większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo. 
 
Odp. NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Zadania 1 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, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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 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, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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? 
 
Odp. NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
 
 



  Strona 2 z 5 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Zadania 1 poz. 12 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, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?13727, 13624, 
14476? 
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, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut, 13727, 13624, 
14476? 
 
Odp. NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
  
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Zadania 6 poz. 1 i 10 dopuści: 
Suche chusty przeznaczone do użycia zarówno na sucho jak i mokro, wykonane z wysokiej jakości włókniny 
dzięki której są delikatne i nie rysują czyszczonej powierzchni oraz są odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
o wymiarze 30x34cm i gramaturze 70g/m2, konfekcjonowane a'100 szt. Status klasyfikacyjny wyrób 
medyczny kl. oraz wiadro o pojemności 5,5 litra na suche chusteczki. 
lub 
Suche chusty przeznaczone do użycia zarówno na sucho jak i mokro, wykonane z wysokiej jakości włókniny 
dzięki której są delikatne i nie rysują czyszczonej powierzchni oraz są odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
o wymiarze 18x25cm i gramaturze 70g/m2, konfekcjonowane a'300 szt. Status klasyfikacyjny wyrób 
medyczny kl. oraz wiadro o pojemności 5,5 litra na suche chusteczki. 
 
Odp. NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Zadanie nr 2 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego zarejestrowanego jako 
wyrób medyczny, spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia. 
Prosimy o wskazanie wielkości opakowania jakie należy zaoferować. 
 
Odp. TAK. Opakowanie a 250 ml.  
 
Pytanie nr 6 
Zadanie nr 2 poz. 8 
Prosimy o wskazanie wielkości opakowania jakie należy zaoferować. 
Prosimy o potwierdzenia, że w przypadku zaoferowania preparatu o innej wydajności należy przeliczyć ilość 
opakowań. 
 
Odp. Opakowanie 750 ml. TAK. 
 
Pytanie nr 7 
Pytanie dot. Zadania nr 5 poz. 6 i 8.  
Zamawiający w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu dostawy  dla poz. 6 i 8. wymaga dostawy 
ręczników typu ZZ posiadających atest PZH. W związku z tym, że z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie 
obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania tego 
atestu na oferowane produkty.  
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia  
2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, 
które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Obecnie - zgodnie                                          
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z obowiązującymi przepisami prawa - dokumentami dopuszczającymi preparaty chemiczne do obrotu na 
rynku polskim są: a) dla wyrobów medycznych (obrót i użytkowanie) - certyfikat CE, deklaracja zgodności lub 
wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach 
medycznych, b) dla preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, c) dla preparatów rejestrowanych jako produkty 
lecznicze - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, d) dla preparatów rejestrowanych 
jako kosmetyki - potwierdzenie przekazania danych do CPNP, e) dla preparatów posiadających w swoim 
składzie substancje niebezpieczne - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Materiały 
eksploatacyjne typu papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki itp. nie muszą posiadać żadnych 
dokumentów dopuszczających oraz kart charakterystyki (nie ma takiego wymogu prawnego). 
 
Odp. Zamawiający wymaga załączenia do oferty atestu PZH lub innego dokumentu potwierdzającego brak 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko. 
 
 
Pytanie nr 8 
Pytanie dot. Zadania nr 6 pozycja 2, 4, 6. Zamawiający w opisie przedmiot zamówienia w zadaniu Nr 6 
pozycja 2,4, 6 wymaga opakowania 1 litrowego z dozownikiem przelewowym. Czy Zamawiający dopuszcza 
nakładkę przelewową zakładaną na butelkę jednolitrową odmierzającą odpowiednia dozę? Jeżeli nie to 
prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli. 
 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy w pozycji 13 i 14 zamawiający dopuści preparat o działaniu sporobójczym obejmującym C. difficile oraz 
B. subtilis, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy w pozycji 13 i 14 Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał badania potwierdzające działanie 
grybobójcze wykonane na drobnoustrojach testowych C.albicans oraz A.niger? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy w pozycji 13 i 14 Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał badania potwierdzające działanie 
prątkobójcze wykonane na drobnoustrojach testowych M.terrae i M.avium? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści preparat na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych 
(w tym chlorek didecylodimetyloamonu) osiągający wymagane w SIWZ spektrum działania tj. B (EN 14561), 
F (EN 14562), Tbc (EN 14563), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, polio, adeno) w czasie do 30 minut i stężeniu do 1%? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Zadanie 1, poz. 5 
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Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis SIWZ, działający na Colstridium Difficile w stężeniu                      
10 000 ppm? 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 14 
Zadanie 1, poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierającego w składzie 25 g etanolu, 35 g propan-1-
olu oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, bez fenoli i aldehydów. Preparatu działającego na B, 
F (C.albicans), TBC (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, BVDV/HCV, HSV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie max do 
1 min oraz F (A.niger) i wirus Adeno w czasie do 2 min. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. 
 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 15 
Zadanie 1, poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, alkoholowych chusteczek do 
dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego na bazie propan-1-olu i etanolu, niezawierających 
aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych? Działających na B (EN 13727), F (EN 13624 – 
C.Albicans) i A.brasiliensis), TBC (EN 14348 – M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, 
Noro, Adeno) w czasie do 2 min.? Opakowanie 150 szt. chusteczek. Wyrób medyczny. 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16 
Zadanie 1, poz. 1, 5, 10, 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 
złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży 
wartość zamówienia? 
 
Odp. NIE. 
 
Pytanie nr 17 
Zadanie 4, poz. 4 
Prosimy o określenie, jakiej pojemności opakowania Zamawiający wymaga. 
 
Odp. Opakowanie 1 litr. 
 
Pytanie nr 18 
Zadnie 4, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści preparat zgodny z zapisem SIWZ zakwalifikowany jako produkt biobójczy, 
przeznaczony do systemu zamkniętego?  
 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 19 
Zadanie 4, poz. 5 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę w zakresie ilości dozowników do użyczenia Zamawiającemu – zamiast 
100 szt. dozowników, prosimy o dopuszczenie możliwości użyczenia w ramach powyższej pozycji 20 szt. 
dozowników. 
 
Odp. TAK. 
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Pytanie nr 20 
Zadanie 4 poz. 6 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniach przystosowanych do systemu 
zamkniętego i zgodnie z powyższym wymaga użyczenia dozowników do opakowań w systemie zamkniętym? 
Odp. TAK. 
 
Pytanie nr 21 
Zadanie nr 1  
poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga rękawic zarejestrowanych jako kosmetyk.  
 
Odp. NIE. 
 
Pytanie nr 22 
Zadanie nr 1  
poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga tabletek bez kwasu adypinowego. 
 
Odp. NIE. 
 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuj zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania                     
i otwarcia ofert:  
 
termin składania i otwarcia ofert:  30.03.2018 godz. 10.00 i 10.15 odpowiednio. 
 

 

 

 

 

 

Podpisy komisji przetargowej: 

1. Małgorzata Krupa                  …………………………………………… 

2. Mirosław Sempoch                …………………………………………… 

3. Mirosław Ciszewski  …………………………………………… 

 
 
Prezes Zarządu – Kamila Ćwik 
 
 

 
        ………………………………………………………….. 
         

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Koziński 
 
 
        …………………………………………………………. 

 
 


