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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę 

środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki Szpitalnej w Szpitalu 

Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem 

 
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do 
szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 

70%. 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 

końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię 

producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i 
materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z 

obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, 

Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w 
dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny 

oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem? 

Odp.: Nie dopuszcza się. 

 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści gotową do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych 

powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego 
ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni 

mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas 

działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) 
w 5 min. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie 

tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Konfekcjonowany w opakowanie 1L? 

Odp.: Nie dopuszcza się. 
 

Pytanie 3:  

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie 1,2 i utworzenie odrębnego pakietu na tę pozycję. Pragniemy 

podkreślić, że jako producent zaproponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na 
osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do 

naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe 

zamawiającemu. 
Odp.: Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
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