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Sejny, dnia 19 września 2014 r. 
 
                                                                                               Wszyscy Wykonawcy  

                                                                                           Strona internetowa Zamawiającego 

                                                                                      Tablica ogłoszeń Zamawiającego                           

 
Znak postępowania:  10/ZP/2014 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy środków 
dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety. 
 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz 

z odpowiedzią. 

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 preparaty, które nie posiadają opinii producenta 
Pentax o dopuszczeniu preparatu do stosowania, natomiast posiadają wysoką 
kompatybilność materiałową, potwierdzoną stosownymi badaniami? 

Odpowiedź.  Zamawiający dopuszcza. 
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pakiecie nr 2 poz. 3 dotyczącego pasków do kontroli 

aktywności roztworu kompatybilnych z poz. nr 5. Taka pozycja nie znajduje się w tym 
pakiecie. Jednocześnie informujemy, iż producent nie posiada w swojej ofercie pasków do 
kontroli aktywności roztworu do preparatów z pozycji nr 1 i 2. 

Odpowiedź. Zamawiający przez pomyłkę w pakiecie nr 2 poz. 3 wpisał „paski do 
kontroli aktywności roztworu kompatybilne z poz. nr 5” powinno być „paski do 
kontroli aktywności roztworu kompatybilne z poz. nr 1”. Jednocześnie informujemy, 
że jeżeli preparat nie wymaga stosowania pasków to należy nie wyceniać poz. nr 3. 

3. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1. Zamawiający dopuści preparat w formie płynnego koncentratu 
do maszynowej dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie 
wysokiej temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. 
terrae), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 
2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie co najmniej wielu 
składników aktywnych w tym: poliaminy, aminoetanolu. Nie zawiera związków 
uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość 
zastosowania do: narzędzi, endoskopów giętkich i sztywnych. Niskie stężenie użytkowe 
2,5%. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy w pakiecie nr 1 poz. 14. Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji 

powierzchni na bazie N-(3aminopropy) N-dodecylopropano-1,3diamina, chlorek 

didecylodimetyloamoniowy, związki chelatujące. Spektrum działania B,Tbc,F,V, (HIV, HBV, 

HCV, H5N1, A H1N1 w czasie 15 minut, warunki brudne w czasie 60 minut. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
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5. Prosimy o potwierdzenie czy w pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści preparat o 
spektrum działania B,Tbc,F,V (HBV, HIV) spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 
6. Prosimy o potwierdzenie czy w pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści preparat o 

zawartości etanolu 89 g spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

7. Pakiet 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści preparat  spełniający wymagania SIWZ, o 

dozowaniu 7,5 ml/l? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie większej liczby ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

8. Pakiet nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu na 

bazie 2-propanolu (45g), 1-propanolu (10g) oraz 2-difenyloiu (0,2g), przeznaczonego do 

dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz 

płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem 

szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w 

tym Candida albicans), V (HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, Rota, Adeno typ 2, Herpes 

simplex, wirus grypy azjatyckiej) czas działania przed pobieraniem krwi i zastrzykami 15sek., 

czas działania przed punkcjami 60sek,, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w 

opakowaniach a 250ml z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz 

opakowaniach a 1 L? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

9.  Pakiet nr 1 poz. 1. W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na 

złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży 

wartość zamówienia? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

10.Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na 

bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych 

związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach 

diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, 

wenerologii, położnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona 

badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, 

pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, Herpes Simplex), w 

opakowaniach a 11 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

11. Pakiet nr 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego 

preparatu na bazie 2-propanolu (45g), 1-propanolu (10g) oraz 2-difenyIolu (0,2g), 

przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, 

pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 

opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim 

spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym Candida albicans

V (HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, Rota, Adeno typ 2, Herpes simplex, wirus   grypy 

azjatyckiej) czas działania przed pobieraniem krwi i zastrzykami 15sek., czas działania przed  
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punkcjami 60sek., zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z 

atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz opakowaniach a 1 L? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

12.  Pakiet nr 1 poz. 3. W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakieta, co pozwoli na 

złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji 

obniży wartość zamówienia? 

        Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

13.  Pakiet nr 1 poz. 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 90 sek.) dezynfekcji rąk, o 

przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w 

tym Rota, HIV, HBV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i 

kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających 

wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt 

leczniczy, w opakowaniach a 500ml oraz 500ml z pompką dozującą, kompatybilnych z 

dozownikami łokciowymi Dermados? 

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

14.  Pakiet nr 1 poz. 5 

               W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert 

przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

                   Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

15.  Pakiet nr 1 poz. 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

równoważnego do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 90 sek.) dezynfekcji rąk, o 

przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w 

tym Rota, HIV, HBV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i 

kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających 

wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt 

leczniczy, w opakowaniach a 500mt kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados ? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

16. Pakiet nr 1 poz. 6 

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert 

przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

17. Pakiet nr 1 poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji myjącej, 

przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego 

dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla 

skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry.z 

zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, w 

opakowaniach a 500ml oraz a 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi 

Dermados? 

      Odpowiedź.  Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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18. Pakiet nr 1 poz. 7 

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert 

przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

        Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

19. Pakiet nr 1 poz. 8 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego 

preparatu przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na 

bazie octenidyny, bez zawartości mydła, o pH 4,8-5,2, przebadanego dermatologicznie i 

aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, w 

opakowaniach a a 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi Dermados? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

20. Pakiet nr 1 poz, 8 

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert 

przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

        Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

21. Pakiet nr 1 poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli 

na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji 

obniży wartość zamówienia? 

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

22. Pakiet nr 1 poz. 10 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezaldehydowego 

preparatu na bazie chlorku dioktylodimetyloamoniowego, przeznaczonego do dezynfekcji i 

konserwacji używanych w stomatologii systemów odsysania, umywalek przeznaczonych 

do płukania jamy ustnej, urządzeń wykorzystywanych w laryngologii, zawierającego 

inhibitory korozji oraz substancje zapachowe, mającego skuteczność mikrobiologiczną 

wobec bakterii, grzybów i wirusów HBV, HCV, HIV i Yaccina, w opakowaniach a 2L z 

miarką? 

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

23. Pakiet nr 1 poz. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co 

pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w 

konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

24. Pakiet nr 1 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnej dezynfekcji i 

czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego 

na bazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, 

chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków powierzchniowo czynnych 

i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją 

aktywność przez 7 dni -również w warunkach obciążenia surowicą, posiadającego szerokie 

spektrum działania wobec B, Tbc (M.terrae/M.avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, 

Vaccinia) w 30 min w stężeniu do 2%, w opakowaniach a 2l z odpowiednim przeliczeniem 

ilości opakowań? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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25. Pakiet nr 1 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co 

pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w 

konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

26. Pakiet nr 1 poz. 11 

W razie dopuszczenia powyższej pozycji prosimy o informację czy przy przeliczaniu 

ilości opakowań należy przyjąć zasadę, że 1 kg=1 L, czy może ilość przeliczyć z gęstości 

preparatu? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

27. Pakiet nr 1 poz. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji 

małych powierzchni wysokiego ryzyka, działających na: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, 

Papova SV4Q) w opakowaniach twardych typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, 

zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek o wymiarach 20 x 20cm? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

28. Pakiet nr 1 poz. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co 

pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w 

konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek o wymiarach 

20x20  cm, reszta pozostaje jak w  zapisach SIWZ. 

29. Pakiet nr 1 poz. 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów 

medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, spektrum działania: B, Tbc 

(Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avlum), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie 

do 15 min. i stężeniu 0,5%, 

spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V 

(HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%, w 

opakowaniacha 5 L? 

Oferowany przez nas preparat można stosować również w pomieszczeniach 

związanych z przygotowaniem, obróbką, produkcją, przechowywaniem, przewozem 

surowców i produktów spożywczych, jak również w tzw. obszarach krytycznych, np. na 

oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Preparat można stosować 

również na oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów - 

zaświadczenie producenta preparatu. Preparat posiada pozytywne opinie użytkowników o 

stosowaniu na oddziałach noworodkowych i wcześniaków, blokach operacyjnych, w 

strefach najwyższego zagrożenia. 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

30. Pakiet nr 1 poz. 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, 

co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli 

producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
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31. Pakiet nr 1 poz. 22 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dwukomponentowego na 

bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji mycia powierzchni i wyrobów medycznych, skład 

składnika bazowego: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy. 

Skład dodatku modyfikującego: wodorotlenek potasu, inhibitory korozji. 

Opakowania (baza 80ml + aktywator 80ml), starczające na przygotowanie 4 litrów 

roztworu roboczego z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ? 

Oferowany przez nas preparat dzięki odpowiednio zestawionej formule preparatu 

dwuskładnikowego ma szerokie spektrum działania i bardzo dobrą tolerancję 

materiałową. Preparat posiada ochronę przeciwkorozyjną, jest bardzo łatwy w użyciu, 

nie wymaga dodatkowego wyposażenia dozującego i jest gotowy do użycia po 

przygotowaniu roztworu roboczego, bez konieczności dodatkowej aktywacji. Roztwór 

roboczy otrzymywany jest z użyciem wody o temperaturze nie przekraczającej 

temperatury pokojowej. Podczas stosowania preparatu nie pozostaje pył, ponieważ 

preparat jest w postaci płynu. 

     Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

32. Pakiet nr 1 poz. 22 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, 

co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli 

producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

33. Pakiet nr 1 poz. 22 

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku zaoferowania preparatu starczającego na 
przygotowanie mniejszej ilości niż 8 litrów roztworu roboczego należy również 
wycenić 10 opakowań? 

     Odpowiedź. Zamawiający potrzebuje 80 l roztworu. 

34.  Pytanie ogólne 1 
Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, 

bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

     Odpowiedź. Należy wycenić zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 

0,5  w górę). 

35. Pytanie ogólne 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast 

dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o 

posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich 

na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia 

znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert. 

    Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

36.  Pytanie ogólne 3 

Jednocześnie pozwolimy sobie nadmienić iż Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są 

zobowiązane do przestrzegania ustawy o Finansach Publicznych, która nakłada na szpitale 

obowiązek przestrzegania oszczędności finansowych co w rozumieniu ogłaszanych 

przetargów przygotowanych w oparciu o UZP przekłada się na dopuszczanie 

konkurencyjnych i równoważnych produktów w celu wyłonienia najkorzystniejszej 
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finansowo dla zamawiającego oferty. Szczególnie prosimy o przychylne i pozytywne 

rozpatrzenie pytań. 

    Odpowiedź. Zamawiający zapewnia, że w należyty sposób przestrzega ustawy o   

Finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

 


