
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 17.03.2016 
 

 

 

Wszyscy Oferenci 
 

 

 

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

 

Pytanie:   
 

w nawiązaniu do załącznika do pkt. D, ppkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania na 

dostawę środków dezynfekcyjnych    (nr postępowania Z- 1/16)   zwracamy się z zapytaniem. 

 

Dotyczy części 1 pozycji 2.:  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 1 pozycji 2 preparat równoważny spełniający 

warunki SIWZ? 

Odpowiedź: 

Nie 

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

 

Pytanie nr 1 

 

 

Część 1  poz. 1  

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w postaci żelu do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawiera mieszaninę propanolu ( min. 70%) oraz związki nawilżające i zagęszczające ( 

w tym glicerynę), które zapobiegają wysuszaniu skóry.  Bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych. 

Skuteczność dezynfekcji higienicznej w 15 sekund zgodnie z normą EN 1500 oraz chirurgicznej zgodnie z normą EN 

12791. 

Spektrum: bakterie (EN 13727), grzyby, wirusy ( HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Norowirus, Avian influenza wirus, wirus 

świńskiej grypy) oraz prątki.  

Odpowiedź: 

Nie 

 

 



   

Pytanie nr 2 

 

Grupa 1 poz. 2  

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekcyjnego do dużych 

powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność 

mikrobójcza: bakterie, grzyby, prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, 

HCV, Rota ) w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro oraz Adeno. 

Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego tj. EN 14 885; skuteczność 

wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności 

pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta ). Preparat bezpieczny dla ultra-

włókien i mikrowłókien, możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających 

bezpośredniego kontaktu z żywnością ( atest PZH). Przyjemny zapach, nie postawia smug, nie ma konieczności 

płukania mytych powierzchni. Skład czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki, aminoetanol, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne.  

Odpowiedź: 

Nie 

 

 

Pytanie nr 3 

Grupa 1 poz. 3 

 

  Prosimy o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie jednego 

alkoholu etanolu o stężeniu 70 – 72g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada 

oznakowania Xi),  o szerokim spektrum biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adenowirus) i 

krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami 

zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny). Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji 

powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). 

Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź: 

Nie 

 

 

Pytanie 4 

Część 2 pozycja 1 

 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezbarwnego  preparatu alkoholowego do dezynfekcji skóry 

pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Gotowy do użycia. 

Zawierający min. 3 substancje aktywne + nadtlenek wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i 



   

chlorheksydyny. Nie mający przeciwskazań i ograniczeń do stosowania u niemowląt i noworodków. Wykazujący brak 

negatywnego działania na przebieg procesu gojenia ran. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Herpes 

Simplex, Rota, HIV, HBV). Czas dezynfekcji pola operacyjnego do 1 min. Opakowanie 250 ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości.  Produkt leczniczy 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie 5 

Część 2 pozycja 2 

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczeni delikatnej emulsji do mycia włosów i ciała pacjenta 

na bazie triclosanu o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami zgodnie z normą EN 1499.  

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie 6 

Część 4 pozycja 1 

 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny gazików o rozmiarze 13*13,5 cm nasączonych 

70 % izopropanolem. Pakowane po 100 szt.  

Odpowiedź: 

Nie 

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

zakresie części 3. 

 

RCKiK 


