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do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Sanok 
 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
 
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia  
 
  
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu  nr 14 
Czy w pozycji nr 14 – Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki zarejestrowane jako wyrób 
medyczny, wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien 
syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o 
wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m², dystrybutor wykonany z polipropylenu może być 
myty w zmywarce do naczyń w temp. do 60°C? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  
 
 
* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu  nr 14 
Czy w pozycji nr 14 – Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości 
nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17 x 36 cm, o gramaturze 
ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%), dystrybutor wykonany polipropylenu może być myty w zmywarce do 
naczyń w temp. do 60°C? 
 Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz. 

 

* Pytanie nr 3  -  dot. pakietu  nr 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści: 
Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 mi-
nuty (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 
Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 mi-
nuty (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? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
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* Pytanie nr 4  -  dot. pakietu  nr 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści:   wyrób medyczny klasy I? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

* Pytanie nr 5 -  dot. pakietu  nr 12 
Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści:   Spektrum B, F? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

* Pytanie nr 6 -  dot. pakietu  nr 14 
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści: 
Troszkę większe chusteczki niż w SIWZ- rozmiar 30x34cm, chusteczki z wysokogatunkowej włók-
niny będącej mieszanką celulozy, wiskozy i poliestru, gramatura chusteczek 70g/m2. 
pojemnik wykonany z polipropylenu. Reszta zgodna z SIWZ? 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

* Pytanie nr 7  -  dot. pakietu  nr 14 
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści: 
Chusteczki rozmiar 18x25cm, chusteczki z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, 
wiskozy i poliestru, gramatura chusteczek 70g/m2,  300szt. w opakowaniu, 
pojemnik wykonany z polipropylenu. Reszta zgodna z SIWZ? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

* Pytanie nr 8 -  dot. pakietu  nr 1 i pakiet 5 
Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania w pionie żywieniowym (do kontaktu z żywnością) 
dla preparatów w w/w pakietach, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 9 -  dot. pakietu  nr  2 
Prosimy o dopuszczenie preparatu skutecznego wobec: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (BVDV, vaccinia, 
rota, Noro, Polyoma SV40) spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 10 -  dot. pakietu  nr  5 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu równoważnego – preparat alkoholowy na bazie alkoholu etylowego, z dodatkiem alkoholu 
izopropylowego, pH neutralne ok. 7 – spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. Ilość substancji 
czynnych, czy pH nie mają żadnego wpływu na skuteczność, a tym bardziej warunki użytkowe preparatu. 
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

  

                Z poważaniem                                                                                            
 


