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Dotyczy:  Zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych z podziałem na trzy pakiety 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

 

            Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości.    
 

Pakiet 1 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

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

oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed 

zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi –  

60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-

difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu  

i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium 

tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako 

produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz 1l? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet 1 pozycja 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

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

gotowego do użycia, o czasie działania  przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, 

przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, zawierającego w 100g preparatu:  

45g alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku 

wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: 

B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, 

Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml  

z atomizerem oraz 1l? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet 1 pozycja 4 część 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie 

octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie 

nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla 

procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego 



odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich 

rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością  

pozostawienia na ranie do 5 dni oraz używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, 

zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pakiet 1 pozycja 4 część 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie 

octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji 

wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, 

wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego 

i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, 

oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, z możliwością używania po otwarciu 

opakowania do 8 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci płynu, w 

opakowaniach a 350ml? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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