
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 20.03.2016 
 

 

 

Wszyscy Oferenci 
 

 

 

Dotyczy: przetargu na środki dezynfekcyjne  niepodlegającego przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych : Z-1/16  
 

 

Pytanie:   
 

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, czy 

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

Odpowiedź: 

Zgodnie z zasadami matematyki 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Część 1 

Poz.1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przeznaczonego do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w 

postaci żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, 

wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie 

ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i 

substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w 

opakowaniach a  500ml?  

 

Poz.2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do manualnego mycia i dezynfekcji 

narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu 

trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, o skuteczności 

wobec: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako 

wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

 

Poz.3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci  koncentratu do mycia i 

dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych  na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu 

oraz amin, nie zawierający  aldehydów o przyjemnym, delikatny zapach roztrworu roboczego. Posiada szeroką 

tolerancja materiałowa, także pleksi z możliwością stosowania w obecności pacjentów, o spektrum działania: 



   

Bakterie, grzyby 0,25% - 15 min,  Rota 0,5% - 15 min, BVDV 0,25% -5 min, Vaccina (HIV.HBV, HCV) 0,5% - 5 min, 

M.avium, M. terrae 0,25% - 15 min, w opakowaniach a 1 l z dozownikiem przelewowym zarejestrowany jako wyrób 

medyczny?  

 

Poz.4. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i 

trudnodostępnych,  również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, 

na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, 

HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., 

Opakowania 1L ze spryskiwaczem? 

 

 

Poz.4. 

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na 

bazie dwóch alkoholi i QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą 

spryskiwania,  gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej. Posiada pozytywną opinie IMiD o spektrum: B,F ,V 

(Adeno, Polio) BVDV.,MRSA, Rota-wirus,  w opakowaniach a 1 L ze spryskiwaczem? 

 

Poz. 5. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym 
szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu opartego o 
mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  
spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki 

gruźlicy w czasie do 15min, opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań? 

 

Część 2 

Poz.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 z odpowiednim przeliczeniem 

opakowań? 

 

Poz.2. 

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 500ml? 

 

Poz.3. 

Czy Zamawiający dopuści  skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni na 

bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin o niskim stężenie roztworu roboczego  nie 

zawierający  aldehydów o przyjemnym, delikatny zapach roztrworu roboczego. Posiada szeroką tolerancja 

materiałowa, także pleksi z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: Bakterie, grzyby 

0,25% - 15 min,  Rota 0,5% - 15 min, BVDV 0,25% -5 min, Vaccina (HIV.HBV, HCV) 0,5% - 5 min, M.avium, M. 

terrae 0,25% - 15 min. W opakowaniach a 5kg z odpowiednim przeliczeniem opakowań? Czy do obliczeń przyjąć 

5kg = 5l? 

  

Odpowiedź: 

RCKiK w Krakowie uprzejmie informuje, ze dopuszcza środki dezynfekcyjne równoważne wymienionym w SIWZ tylko w 

zakresie części 3. Na część 1, 2 i 4 mogą być zaoferowane tylko środki dezynfekcyjne marki i modelu czyli wymienione z 

nazwy w opisie przedmiotu zamówienia 

 

 

W nawiązaniu do postępowania poniżej pytania: 

 

1. Wzór umowy par. 3 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 0,1 % łącznej wartości umowy brutto (...)" 

na zapis: "(...) w wysokości 0,1 % wartości dostawy brutto, której zwłoka dotyczy (...)" . 

 

2. Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto" na 

zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy". 

 

3. Wzór umowy par. 4. ust. 2 oraz Opis Przedmiotu Zamówienia - prosimy o informację, czy minimalny termin 

ważności produktów to 24 miesięcy czy 12 miesięcy od daty dostawy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian we wzorze umowy, termin przydatności do użycia środkow dezynfekcyjnych ma wynosić 

min 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego 

 

 

 

 

RCKiK 


