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LAS-304/2-PN/102-2019                         Rybnik, dnia 11.10.2019 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych  
(zamówienie nr LAS-304-PN/102-2019) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 02.10.2019 r., nr 604615-N-2019 
 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dopuści koncentrat do dezynfekcji 
urządzeń i systemów ssących, nie pieniących się, o szerokim spektrum mikrobójczym: 
bakterie w tym MRSA, prątki (M. tuberculosis, grzyby (B. albicans), wirusy otoczkowe 
(HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) i wysokiej tolerancji materiałowej; na 
bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości aldehydów i 
fenolu, stężenie od 2% w 15 minut, prątki 4% w 60 minut, zgodny z normą EN 14885 op. 
butelka a 1 l z dozownikiem?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia, bezzapachowy 

preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, 
urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na 
oddziałach noworodkowych, do inkubatorów, ekranów, monitorów systemów infuzyjnych, 
do głowic USG oraz w pionie żywieniowym, oparty o czwartorzędowe związki amoniowe i 
aminę; bez zawartości aldehydów fenoli, spektrum działania: do 1 min. na bakterie (w tym 
MRSA), grzyby (C.albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV, Waccinia, BVDV, wirus grypy, 
Hermes simplex, Ebola) oraz w czasie do 5min, na Tbc (M. terre) konfekcjonowany w op. 
1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 1 , wyrobu medycznego 

Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 
50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250ml z 
atomizerem . Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.” 

Pytanie 4:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 2 , wyrobu medycznego 
Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 
50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 500 ml . 
Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.” 



 
 

Strona 2 z 4 

Pytanie 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 3 , wyrobu medycznego 
Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 
50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 1000 ml z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań . Powyższa zmiana nie zmienia 
skuteczności preparatu.” 

Pytanie 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 9 poz. 2 , wyrobu medycznego 
Granudacyn - żel ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm 
kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250 g . Powyższa zmiana 
nie zmienia skuteczności preparatu” 

Odpowied ź 3-6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
Dodatkowo Zamawiaj ący, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenow y w 
zakresie pakietu nr 9. Zmodyfikowana wersja zał ącznika nr 1.1 stanowi zał ączniki nr 1 do 
niniejszego pisma. Sporz ądzając oferty nale ży posłu żyć się zmodyfikowan ą wersj ą ww. 
załącznika. 
 
Pytanie 7: „Pakiet 3 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do 

użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia 
medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów,  
posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada 
możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu.  Produkt na bazie  czwartorzędowych 
związków amoniowych. Spektrum: B –En 13727, F(c. albicans)- En 13624, V(DVV/ Rki: 
BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia 
spektrum o Tbc (m. terrae) – 14348 w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 
1L + spryskiwacz pianowy z odpowiednim przeliczeniem” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 8: „Pakiet 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, 

niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów 
medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został 
przebadany dermatologicznie, wykazuje właściwości myjące, jest skuteczny zgodnie z 
normą EN 16615 w czasie 1 minuty (w warunkach niskiego obciążenia). Skład: 100 g 
preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B – 
En 13727, F (c. albicans) – En 13624, V(DVV/rki: BVDV, Vaccinia,) V(noro, rota) EN - 
14476 – 1 minuta, Tbc( m.terrae) EN 14348 – 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1L 
ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 9: „Pakiet 5 pozycja 1 i 2 – Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania normy PN EN 

1499:2000. Norma ta dotyczy badania chemicznych środków dezynfekcyjnych i 
antyseptycznych, natomiast Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga 
preparatu do higienicznego mycia rąk – nie wymaga produktu do dezynfekcji.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 10: „Pakiet 5 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia kosmetyk 

myjący, łagodna emulsja do częstego higienicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów 
pacjenta. Produkt na bazie  syntetycznych środków powierzchniowo czynnych. Produkt 
nie zawiera mydła, nie zawiera parabenów, nie zawiera barwników i substancji 
zapachowych. Emulsja odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o 
właściwościach nawilżajacych i łagodzących, pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany 
dermatologicznie, o pH ok 5 w 20 °C. Postać – płyn, kosmetyk, opakowanie 500 ml.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
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Pytanie 11: „Pakiet 5 pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia kosmetyk 
myjący, łagodna emulsja do częstego higienicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów 
pacjenta. Produkt na bazie  syntetycznych środków powierzchniowo czynnych. Produkt 
nie zawiera mydła, nie zawiera parabenów, nie zawiera barwników i substancji 
zapachowych. Emulsja odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawiera składnik o 
właściwościach nawilżajacych i łagodzących, pH neutralne dla skóry. Produkt 
przebadany dermatologicznie, o pH ok 5 w 20 °C. Postać – płyn, kosmetyk, opakowanie 
5L” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 12: „Pakiet nr 3 poz. 1 , Czy Zamawiający dopuści preparat ze spryskiwaczem w postaci 

piany do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych min. unity 
stomatologiczne, inkubatory, stetoskopy i inne urządzenia medyczne, we wszelkich 
obszarach medycznych, kompatybilny ze wszystkimi powierzchnymi wodoodpornymi, ze 
szkłem, powierzchniami drewnianymi, akrylem, plexi ceramiką, plastikiem, plexiglasem, 
silikonem, materiałami nierdzewnymi, gumą na bazie chlorku 
didecylodimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy w pianie , bez zawartości 
alkoholi, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów, zabawek, na oddziałach dziecięcych i 
noworodkowych, głowic usg posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, 
EN 14348, EN 14476 w czasie 1 min w opakowaniu a 750ml będący wyrobem 
medycznym  klasy IIa?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
Dodatkowo Zamawiaj ący, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenow y w 
zakresie pakietu nr 3. Zmodyfikowana wersja zał ącznika nr 1.1 stanowi zał ączniki nr 1 do 
niniejszego pisma. Sporz ądzając oferty nale ży posłu żyć się zmodyfikowan ą wersj ą ww. 
załącznika. 
 
Pytanie 13: „Pakiet nr 7, poz. 5:  W związku z wycofaniem przez producenta adaptera 

instalacyjnego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do 
zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Prontosan roztwór w op. 1 L bez adaptera, 
spełniającego pozostałe warunki SIWZ.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
Dodatkowo Zamawiaj ący, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenow y w 
zakresie pakietu nr 7. Zmodyfikowana wersja zał ącznika nr 1.1 stanowi zał ączniki nr 1 do 
niniejszego pisma. Sporz ądzając oferty nale ży posłu żyć się zmodyfikowan ą wersj ą ww. 
załącznika. 
 
Pytanie 14: „Dotyczy Pakietu nr 3.  Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy preparat oparty o IV-

rzędowe związki amonowe, pochodnej biguanidyny i aminopropylododecyloaminy, o 
skuteczności bójczej wobec Bakterii (w tym MRSA), grzyby (C. albicans), wirusy (HIV, 
HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie 5 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc i 
Papova?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia 
- wymaga zaoferowania preparatu, zgodnie z opisem p rzedmiotu zamówienia stanowi ącym 
załącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia. 
 
Pytanie 15 oraz 16 dotyczy Pakietu nr 5:  
Pytanie 15: „Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający oczekuje mydła, które jest bezpieczne w stosowaniu na 

oddziałach noworodkowych i posiadające potwierdzenie producenta o bezpiecznym 
stosowaniu w pieluszkowym zapaleniu skóry i przy odleżynach?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SIWZ  
i formularzu cenowym - dopuszcza zaoferowanie prepa ratu o parametrach wskazanych  
w pytaniu. 
 
Pytanie 16: „Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści mydło o ph zbliżonym do neutralnego ok 4-6, 

spełniające wszystkie pozostałe wymagania?” 
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Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w SIWZ  
i formularzu cenowym - dopuszcza zaoferowanie prepa ratu o parametrach wskazanych  
w pytaniu. 
 
Pytanie 17: „Dotyczy Pakietu nr 6.  Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 

aktywnego tlenu, zawierający czwartorzędowe związki amonowe, o pH zbliżonym do 
wymaganego tj. 8,6;  wykazujący działanie już w 0,5% w czasie 15 min., w opakowaniach 
1kg, każde wyposażone w miarkę dozującą, z możliwością przeliczenia 
zapotrzebowania?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
Dodatkowo Zamawiaj ący, informuje, że zmodyfikowany został zał. Nr 1.1. Formularz cenow y w 
zakresie pakietu nr 6. Zmodyfikowana wersja zał ącznika nr 1.1 stanowi zał ączniki nr 1 do 
niniejszego pisma. Sporz ądzając oferty nale ży posłu żyć się zmodyfikowan ą wersj ą ww. 
załącznika.  
 
Zamawiający poza modyfikacjami dokonanymi w odpowiedziach na ww. pytania modyfikuje treść 
załącznika nr 1.1 w zakresie pozostałych pakietów tj. pakietów nr 1, 2, 4, 5, 8. 
 
Zamawiaj ący modyfikuje zapis  dotyczący wymagań w zakresie dokumentów dla potwierdzenia, że 
oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego, zgodnie z zapisem pkt. 
IV.3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jak niżej: 
 

„3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
zamawiającego należy: 

3.1. (….), 
 

3.2  na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona)  

       – Zamawiający wymaga przedłożenia wyników badań potwierdzających deklarowane  
          spektrum (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 poz.1-3). 
       – Zamawiający wymaga przedłożenia wyników badań potwierdzających zgodność z normą  
          EN PN, wg formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji w zakresie 
          pakietu nr 5 (dotyczy pakietu nr 5).” 

 
Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie użyczenia dozowników ściennych dla pakietu nr 5. 
Zmodyfikowana wersja załącznika nr 3 stanowi załączniki nr 2 do niniejszego pisma. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert zmodyfikowany pismem z dnia 08.10.2 019 r i wyznaczony do dnia 18.10.2019 r  
do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Załącznik: 
 

1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 1-9 – wzór załącznika nr 1.1. do specyfikacji - po modyfikacji. 
2. Wzór umowy – wg załącznika nr 3 do specyfikacji – po modyfikacji. 

 
 
 
 
 


