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Dotyczy: Postępowania na dostawę środków czystości i środków do dezynfekcji 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-43/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 

uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  

 

 

Pytanie: 

Część 3 poz. 2 – zgodnie z numeracją Zamawiającego 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości aldehydów, 

(w tym glioksalu), QAV, fenoli, chloru, chlorheksydyny osiągającego spektrum działania B, 

MRSA, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro) w 

czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa 

SV 40 i Polio, w opakowaniach 1 litrowych ze spryskiwaczem i opakowaniach 10L zamiast 

opakowań 5 litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Preparat ten posiada przyjemny zapach, 

jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do 

stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Część 4 poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

równoważnego płynnego, w postaci koncentratu opartego na bazie czwartorzędowych zw. 

amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych /fenoksypropanol/, bez 

zawartości substancji utleniających o przyjemnym zapachu, osiągającego spektrum działania B, 

Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV i Vaccinia, Papowa SV 40 ) w stężeniu 2% i czasie w 15 min, oraz 

Adeno w stężeniu 2% i czasie 60 min, o trwałości roztworu roboczego do 7 dni, również w 

warunkach obciążenia surowicą, w opakowaniach 5 litrowych z pompką. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Część 4 poz. 2 

Prosimy o wyrażenie na zaoferowanie bezalkoholowego środka do szybkiej dezynfekcji w 

formie nasiąkniętych chusteczek z zastosowaniem do dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego 

oraz głowic USG, aktywny wobec B, F, V otoczkowych w czasie 60 sek. Nie zawierający 

aldehydów, fenoli, związków zapachowych ani barwiących w opakowaniach typu flow- pack po 

200 szt. chusteczek. Bardzo prosimy o podanie ilości sztuk chusteczek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie:    

Część 6 poz. 1 

Czy Zamawiający pisząc „w formie piany” miał na myśli preparat dozowany w postaci piany? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc „w formie piany” miał na myśli preparat dozowany w postaci piany. 

 

Pytanie: 

Część 8 poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodna zaoferowanie preparatu 

równoważnego w opakowaniach 5 kg. 

Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 5l=5kg, czy wyliczać z gęstości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie: 

Część 8 poz. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodna zaoferowanie preparatu 

równoważnego w opakowaniach 5 kg. 

Prosimy o podanie czy do wyliczeń przyjąć 5l=5kg, czy wyliczać z gęstości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie: 

Pytania ogólne: 

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, 

które należy wycenić. 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: 

Zastosować zasady matematyki. 

 

Pytanie: 

Czy w części nr 3 - Zamawiający dopuści preparat zawierający tylko alkohol etylowy, o 

spektrum: B(włącznie z MRSA),Tbc (M.terrae), F(C.albicans)/drożdże, V(Vaccinia, BVDV, 

HBV, HIV, HCV, Noro (FCV)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie: 

Czy w części nr 4 poz. 1 – Zamawiający dopuści preparat działający w określonym czasie w 

stężeniu 3%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie: 

Cześć nr 3 – pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie atomizerów wielokrotnego użytku do 20% 

opakowań? Atomizery wielokrotnego użytku wykonane są z materiałów o bardzo dobrej 

jakości, co umożliwia ich niezawodne i wielokrotne użycie oraz zmniejszy koszty i ilość 

odpadów w szpitalu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spryskiwacz do każdego 1 litrowego 

opakowania. 

 

Pytanie: 



Cześć nr 4 – pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bójczego wobec: B, F, V (HIV, 

HVC, HBV) przy stężeniu do 1 % w czasie do 15 minut, Tbc przy stężeniu 1,5 % do 15 minut? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że wyższe stężenie jest wymagane tylko w 

stosunku Tbc. 

 

Pytanie: 

Cześć nr 5 – pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompek wielokrotnego użytku do 20% 

opakowań? Pompki wielokrotnego użytku wykonane są z materiałów o bardzo dobrej jakości, 

co umożliwia ich niezawodne i wielokrotne użycie oraz zmniejszy koszty i ilość odpadów w 

szpitalu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany jest łatwy system dozowania przy każdym 

opakowaniu. 

 

Pytanie: 

Projekt umowy §11 ust 1a 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości kary umownej z tytułu 

niedotrzymania terminu dostawy na wysokość 0,2% niezrealizowanej części umowy, za każdy 

dzień opóźnienia 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie: 

Dotyczy poz. 3 

W opisie papieru jest podana długość 180 cm, czy zamawiającemu chodzi o  180 m? 

Odpowiedź: 

W części 1 pozycja 3 zaistniała pomyłka pisarska powinno być 180 m. Dokonuje się 

odpowiedniej zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dotyczy  poz.11,12,13,14,15 i 25 

Czy zamawiający może podać o odpowiedniki jakich środków chodzi lub podać jakie ma być 

dozowanie podanych preparatów i ich pH (poz. 11,12,15,25) 

Odpowiedź: 

poz. 11 i poz. 12  

MERIDA SANITIN - koncentrat 

Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:10 - 1:40 (z jednego litra środka można uzyskać od 11 do 40 

litrów roztworu roboczego). PH 2  

poz. 13  

Blitz Citro 

Dozowanie ręczne: 50 ml/10 l zimnej wody. PH 6,8 – 7,2  

poz. 14  

Profiglass 

Stosować bez rozcieńczenia – gotowy środek do użycia. PH 7 – 8  

po. 15  

OPTIMA 11 - koncentrat 

Usuwanie powłok: 20% stężenie = 1 l / 4 l wody. Usuwanie ciężkich zabrudzeń: 30-60% 

stężenie = 300-600 ml / 1 l wody (z 1l środka można uzyskać do 50 litrów roztworu roboczego). 

PH 11 

poz. 25  

MERIDA EFFECTIN 

Produkt nierozcieńczany  PH 8,5  

 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie podał przykładowe stosowane dotychczas produkty. 

Zamawiający nie wymaga produktów o tej nazwie i tych producentów. Oferowane produkty 

muszą spełniać wymagania SIWZ i posiadać opisane powyżej cechy dotyczące PH. 

Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji 15 Części 1 polegającej na tym iż w kolumnie 3 
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„pojemność opakowania handlowego” 10 l zostaje zastąpione 5 l w konsekwencji kolumna 4 

„zamawiana ilość” 12 szt. zastępuje 24 szt.  

 

 

 

 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w 

SIWZ: 

 

1. Zamawiający dokonuje zmianę Załącznika nr 4 do SIWZ w części 1 gdzie w kolumnie nr 2 „Papier 

toaletowy szary duży (...)” długość 180 cm zostaje zastąpione 180 m. 

2. Zamawiający dokonuje zmianę Załącznika nr 4 do SIWZ w części 1 gdzie w kolumnie nr 3 

„pojemność opakowania handlowego” 10 l zostaje zastąpione 5 l w konsekwencji kolumna 4 

„zamawiana ilość” 12 szt. zastępuje 24 szt.  

 

 

 

 

 

Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 Część 1 poprawiona 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Z poważaniem 

 

Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 


