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A.ZP-271-4/18                 Zakopane 2018-03-13 
 

 
WSZYSCY 

 
 
Dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywną dostawę preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 6 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 30x34cm, 100 
sztuk w opakowaniu typu wiaderko, przebadany płyn? 
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 18x25cm, 300 
sztuk w opakowaniu typu wiaderko, przebadany płyn? 
Odp.: Bez zmian. 
  
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 7 i 8 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 i wkłady do tuby, przebadany płyn? 
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 i wkłady do tuby, przebadany płyn? 
Odp.: Bez zmian. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 9 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 zebiegowych, 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.: Bez zmian. 
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