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Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
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Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS 

SPZOZ/SAN/ZP/170/2022                                                                        Sanok, dnia  4 lipiec 2022r. 
 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2022 na dostawę środków dezynfekcyjnych dla 

SPZOZ w Sanoku,  
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu myjąco –dezynfekujący do dużych 

powierzchni i sprzętu medycznego z możliwością stosowania w obecności pacjentów, w tym 

oddziałach noworodkowych i dziecięcych (deklaracja producenta) oraz do powierzchni i urządzeń 

mających jaki nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Preparat na bazie QAV bez 

zawartości fenoli,chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. O neutralnym zapachu, nie 

pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Skuteczność wirusobójcza 

zgodnie z normą EN14476 (lub równoważną) lub zgodnie z wytycznymi RKI. Działający w stężeniu 

użytkowym 0,5% wobec wymaganego spektrum : Bakterie ( w tym legionella) grzyby (C. albicans) 

Prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota). Z 

możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccina, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius 

Niger Opakowanie 1l. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego preparatu do dezynfekcji endo-

skopów, nie wymagający czasu aktywacji, wykazującego skuteczność bójcza potwierdzoną badaniami 

wg norm europejskich: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro), S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile R027, 

C. difficile, C. perfingens) w czasie 5 min. Preparat na bazie kwasu nadoctowego, brak zjawiska koa-

gulacji białka, usuwa nagromadzone wcześniej na wyrobach zanieczyszczenia aktywny do 15 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 3 

Poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny pasków konfekcjonowanych w opakowania a 

100szt.z przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny równoważnego pięcioenzymatycznego (proteaza, 

lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparatu do manualnego i maszynowego mycia narzędzi 

endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, zawierającego substancje wspomagające działanie 

bakterio i grzybostatyczne, działa w niskich stężeniu użytkowym od 0,3% . Preparat nie pieni się i 

doskonale się wypłukuje, rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia organiczne, skutecznie usuwa biofilm. 

Działający w czasie 3 min. Stosowany w temp. Do 600 C. Nie wymaga stosowania środków 
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neutralizujących. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania myjek do mycia ciała pacjenta o wymiarach 

ok. 20cm /20 cm z wysokogatunkowej włókniny nasączonych środkiem myjącym nie wymagającym 

aktywacji wodą w opakowaniach 10 szt. o ph 5,5, pozbawione lateksu oraz alkoholu, przebadane 

dermatologicznie z odpowiednim przeliczeniem ilości, produkt medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy  wzoru umowy § 2 ust.3 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący: 

„Przesunięcie ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi Załącznika nr 1 do umowy, przy 

zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego 

może nastąpić po wcześniejszej akceptacji przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy  wzoru umowy § 4 ust. 1 

Kary określone w § 4 ust. 1  należy uznać za wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 k.c. 

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie 

jak występujące w związku z wystąpieniem siły wyższej problemy z łańcuchem dostaw. Nadmieniamy 

także, że w znakomitej większości umów w sprawie zamówienia publicznego standardową stawką 

stosowaną przez Zamawiających są  kary umowne w wysokości 0,5% lub 1,0 % wartości 

niezrealizowanej części dostawy. Z tego względu wnosimy o zmianę § 4 ust. 1 na następujące 

brzmienie: 

„Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy, 

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem 

Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie,  

3) w przypadku odmowy dostawy towaru, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% 

wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił, 

4) w przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

5) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę  z obowiązków wymienionych w§ 2a powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części 

umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy  wzoru umowy § 4 ust. 2 

W związku z faktem, iż zwyczajowo suma kar umownych wynosi maksymalnie do 20% (art. 436 pkt.3 

Ustawy PZP), prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w zakresie § 4 ust. 2 w sposób 

następujący: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakiej może dochodzić Zamawiający na podstawie ni-

niejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 

umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy  wzoru umowy § 4 ust.3, 7 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie § 4 ust. 3, 7 poprzez dodanie zapisu o 

treści : 



SPZOZ/SAN/ZP/170/2022 Strona 3 z 10 

„W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu 

poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką 

Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Różnica nie może przekroczyć 10% 

wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  z załącznika cenowego do niniejszej 

umowy. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt 

zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

wynikającego z wezwania do zapłaty, Zamawiający może dokonać kompensaty z faktury Wykonawcy z 

najwcześniejszą datą płatności.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy wzoru umowy § 4 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 4 poprzez dodanie zapisu: 

 

„Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 4 umowy na okres 

obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez 

władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 

Wnosimy o modyfikację zapisów w § 8 ust. 2 poprzez dodanie zapisu: 

„Zwiększenie wartości umowy do wartości nie większej niż 10% może nastąpić jedynie po wcześniejszej 

zgodzie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy  wzoru umowy § 10 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie § 10 poprzez dodanie zapisu: 

„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności powodujących niemożność lub 

znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu w dniu 

składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny 

wypowiedzenia umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy wzoru umowy  

W związku z obecnie panującą sytuacją prosimy o dodanie do umowy paragrafu dotyczącego 

wystąpienia „Siły wyższej”: 

 

„SIŁA WYŻSZA 

1.            Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy 

danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2.            Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron 

oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 

pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją 

również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

3.            W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób 

realizacji Umowy. 

4.            Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana 
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do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 

to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5.            W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w 

szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy 

kosztami zakupów interwencyjnych. 

6.            Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 

180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania 

na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych 

usług.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 14  

Czy w części 4 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej de-

zynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina, QAV. 

Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, two-

rzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyj-

nych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawar-

tości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, po-

twierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus 

grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Posiadające badania zgodnie 

z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 15  

Czy w części 5 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawar-

tością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia 

i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urzą-

dzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycz-

nych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automa-

tycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum 

działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) 

EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 

13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. 

Opakowanie 1kg,  z przeliczeniem ilości pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 16 

Czy w części 6 Zamawiający dopuści preparat enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzę-

dzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz 

inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. 

Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, 

posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze 

stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt po-

siada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: bakterie, 

MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, 

grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 

1%. A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 

2.2, wirusy - faza 2.1 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 17 

Czy w zadaniu 7 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do 

szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 

g w 100 g. pH 6,75 - 8,25 Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). 

Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz 

innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz 
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końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię produ-

centa sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obi-

ciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru me-

dycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vac-

cinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach 

zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 

1 l ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 18 

Czy w zadaniu 8 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). 

Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, 

tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Pole-

cany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żyw-

nością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 

0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus 

adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasi-

liensis – 1,5% w 60 minut, oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg 

norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opa-

kowanie 1l 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 19 

Czy w zadaniu 11 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). 

Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, 

tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Pole-

cany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żyw-

nością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 

0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus 

adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasi-

liensis – 1,5% w 60 minut, oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg 

norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opa-

kowanie 5l . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 20 

Czy w zadaniu 12 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). 

Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, 

tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Pole-

cany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żyw-

nością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 

0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus 

adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasi-

liensis – 1,5% w 60 minut, oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg 

norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opa-

kowanie 5 l 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 21 

Czy w zadaniu 13 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez 

zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Pro-

dukt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na mace-

rację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anio-
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nowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina koko-

sowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml pasujące do do-

zowników typu DERAMDOS. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 22 

Czy w zadaniu 14 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim 

spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glice-

rynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), 

Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 

sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 

3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 l 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 23 

Czy w zadaniu 28 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 

medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: 

etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 

g produktu. pH 6,75 - 8,25. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, 

aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. 

Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, 

rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania 

zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 

23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny 

oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 24 

Czy w zadaniu 29 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem go-

towym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych po-

wierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. 

Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek 

w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roz-

tworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób me-

dyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wkład 100 szt. oraz pojem-

niki do zalania.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 25 

 – dot. Pakiet nr 35 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty 

producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 26 

– dot. Pakiet nr 35 

Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu za-

mierzamy zaoferować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiają-

cemu (trwająca umowa), a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być 

bezzasadny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 27 

Pakiet 8  Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ Bakterie ( w tym  le-

gionella) grzyby (C. albicans), Prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: 

BVDV, Vaccina (HIV, HBV, HCV, Rota) Z możliwością poszerzenia działania o wirusy Polio, 

Adeno.   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 28 

Pakiet 17   Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWz na bazie 2% roz-

twór chlorheksydyny w alkoholu etylowy w  aerozolu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 29 

Pakiet 28   Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ na bazie miesza-

niny alkoholi konfekcjonowanych po 200 sztuk w tubie z przeliczeniem ilości.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 30 

Pakiet 28  Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ na bazie alkoholu 

konfekcjonowanych po 100 sztuk w tubie z przeliczeniem ilości.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 31 

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści: 

wyrób medyczny klasy I? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji a 100 szt. System chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami de-

zynfekcyjnymi, Spektrum i okres gotowości do użycia po zalaniu zależne od zastosowanego preparatu 

myjąco-dezynfekcyjnego, Chusteczki o wymiarach 30x34cm, op. 100szt. Chusteczki przeznaczone do 

dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja jest wyma-

gana ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Gramatura 70g/m², wykonane z wysokogatunkowej 

włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy. Pojemnik do zalania chusteczek wielokrot-

nego użycia wykonany z polipropylenu, wyposażony w system dozujacy. Możliwość dezynfekcji po-

jemników w temp do 70 ºC (również w myjniach-dezynfektorach), Oraz Kompatybilny z chustecz-

kami pusty Pojemnik do zalania chusteczek suchych, wielokrotnego użycia wykonany z polipropy-

lenu, wyposażony w system dozujacy. Możliwość dezynfekcji pojemników w temp do 70 ºC (również 

w myjniach-dezynfektorach). 

Lub Chusteczki do dezynfekcji a 300 szt. System chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami 

dezynfekcyjnymi, Spektrum i okres gotowości do użycia po zalaniu zależne od zastosowanego prepa-

ratu myjąco-dezynfekcyjnego, Chusteczki o wymiarach 18x25cm, op. 300szt. Chusteczki przezna-

czone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja 

jest wymagana ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Gramatura 70g/m², wykonane z wysoko-

gatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy. Pojemnik do zalania chuste-

czek wielokrotnego użycia wykonany z polipropylenu, wyposażony w system dozujacy. Możliwość 

dezynfekcji pojemników w temp do 70 ºC (również w myjniach-dezynfektorach), Oraz Kompatybilny 

z chusteczkami pusty Pojemnik do zalania chusteczek suchych, wielokrotnego użycia wykonany z po-

lipropylenu, wyposażony w system dozujacy. Możliwość dezynfekcji pojemników w temp do 70 ºC 

(również w myjniach-dezynfektorach). W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPO-

SOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE CZY ZAMAWIAJĄCY MA NA MYŚLI WIADERKA Z 

WKŁADEM W ŚRODKU I PUSTE WIADERKA, CZY WKŁADY DO WIADERKA I PUSTE 

WIADERKA. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 12 o treści:  

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Za-

mawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w termi-

nie do ich opłacenia."   

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocze-

śnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać 
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dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie to-

waru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony 

karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten 

nie dostarcza towaru). 

Lub o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 12 o treści: 

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie 

będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już 

przez Zamawiającego otrzymany. 

Lub o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 12 o treści: 

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo 

naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płat-

ności. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy załącznika nr. 8. pozycja 12.  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości pomp 

dozujących jakie trzeba będzie zamontować na terenie szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania 54 szt. pomp dozujących. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy załącznika nr. 8. pozycja 21a. 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania,  produkt płuczący o kwaśnym pH do myjni naczyń 

sanitarnych (np. kaczek, basenów). Zawierający w swoim składzie kwas cytrynowy oraz 

mlekowy. Posiada zdolność rozpuszczania soli wapnia. Opakowania 5 litrowe. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy załącznika nr. 8. pozycja 21b. 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania preparatu do pielęgnacji narzędzi w aerozolu na bazie białego 

oleju medycznego. Do manualnej pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie maszynowej 

dekontaminacji. Nie powoduje powstawania powłok osadowowych, bez negatywnego wpływu na 

dalszy proces sterylizacji. Nieszkodliwy toksykologicznie. Preparat konfekcjonowany jest w 

opakowaniach 400ml.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 37 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 30 (myjki do mycia ciała), myjek z następują-

cym opisem:  Duża myjka o wymiarach nie mniejszych  niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 

cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypo-

alergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody,  bardzo wydajna i prak-

tyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary i parametry większe niż oczekiwania zama-

wiającego) i dużą zawartość żelu.  Zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat. Przeliczenie na opako-

wania handlowe 12 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 38 

dot. Pakiet 7 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający wymaga preparatu do 

dezynfekcji powierzchni o podwójnej rejestracji  jako produkt biobójczy i medyczny.  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 

maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 

z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z 

Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. produkt do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni musi spełniać wymagania określone zarówno dla produktu biobójczego (kategoria I grupa 
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2) jak i dla wyrobu medycznego, tak więc musi posiadać dualną rejestrację jako wyrób medyczny a także 

produkt biobójczy ze względu, iż jest to środek o podwójnym przeznaczeniu (528/2012: Przypadek 3 – 

produkt przeznaczony jednocześnie do zastosowań dezynfekcyjnych jako produkt biobójczy oraz 

zastosowań medycznych jako wyrób medyczny). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 39 

dot. Pakiet 8 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z przeznaczeniem preparatu do mycia i dezynfekcji dużych 

powierzchni oraz sprzętu medycznego Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga 

w pakiecie nr 8 preparatu o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 40 

dot. Pakiet 11 

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z przeznaczeniem preparatu do mycia i dezynfekcji dużych 

powierzchni oraz sprzętu medycznego Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga 

w pakiecie nr 8 preparatu o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 41 

dot. Pakiet 22 

Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie poliheksanidyny  spełniającego pozostałe wymagania swz. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 42  

Czy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia formularzy w formie edytowalnej? 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia formularze w formie edytowalnej drogą email. 

 

Pytanie 43 

Proszę o wskazanie dokładnego adresu, miejsca do przesłania próbek. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ-  próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do Działu 

Zamówień Publicznych SPZOZ Sanok 

 

Pytanie 44  

Pozycja 3 Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania w pionie żywieniowym dla 

preparatu w w/w pakiecie, spełniającego pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 45  

Pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga produktu o parametrach dot. składu 

chemicznego, spektrum bójczego oraz czasu działania jak w preparacie wzorcowym tj. 

produktu na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum B ( w tym 

MRSA) F (C. albicans), V ( HIV, HBV, HVC, rota, papowa/polyoma SV 40), Tbc. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 46 

Pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga produktu o parametrach dot. składu 

chemicznego, spektrum bójczego, czasu działania oraz pH jak w preparacie wzorcowym. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 47 

Pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga preparatu w butelce 1l bez wmonto-

wanego na stałe spryskiwacza. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 48 

Pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjąco-dezynfekującego De-

sam Effekt Plus do dużych powierzchni i sprzętów medycznych, również do powierzchni mających 

kontakt z żywnością? Z możliwością stosowania w obecności pacjenta również na oddziałach nowo-

rodkowych. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. 

Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, chloru. 

Przebadany wg. norm europejskich dla obszaru medycznego. Skuteczność wobec: B, Tbc 

(M.terrae), F (C.albicans), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w 0,5%, z możliwością 

rozszerzenia skuteczności o Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans+A.brasiliensis/niger), V (Adeno). 

Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl.IIa i produkt biobójczy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

UWAGA! 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym 

przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Z poważaniem 


