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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: 

Prosimy o wyjaśnienie i wyrażenie zgody oraz dopuszczenie na zasadzie równoważności w 

Części 4, pozycja 2, chusteczek bezalkoholowych, spełniających wszystkie wymogi 

Zamawiającego, posiadających doskonałe właściwości myjące i dezynfekujące oraz szerokie 

spektrum, konfekcjonowanych w opakowaniach po 150 szt. z odpowiedni przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę produktu w takiej ilości w jednym opakowaniu. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści ściereczki pakowane po 3 szt. ze stosownym przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa).  

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści zmywak do teflonu o wym. 7,5 x 11,5 cm pakowany pojedynczo, ze 

stosownym przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści środek, spełniający zapisy w op. 5L ze stosownym przeliczeniem 

ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie:    

Dotyczy Pakiet 1 poz. 18  

Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach spełniających wymogi SIWZ, pakowanych po 

20 szt. ze stosownym przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 20,21 

Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach spełniających wymogi SIWZ, pakowanych po 

25 szt. ze stosownym przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załącznik nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 28 

Czy Zamawiający dopuści środek spełniający zapisy SIWZ w op. 5L ze stosownym 

przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załącznik nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie: 

Dotyczy Pakiet 1 poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści środek spełniający zapisy SIWZ, w op. 750 ml ze stosownym 

przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy dokonać 

modyfikacji ilościowej z odpowiednim przeliczeniem w załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja 

asortymentowo – ilościowo – cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy w części nr 6 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o tym samym przeznaczeniu i 

zastosowaniu, działający na V (HBV, HIV, Vaccinia, Adeno), B (w tym MRSA, Tbc – M.avium 

i M. Terrae) w czasie ekspozycji do 15 min i stężeniu 0,5 % oraz spory w czasie do 30 min i 

stężeniu 0,5%, preparat z możliwością zastosowania butelek o pojemności 1L zaopatrzonych w 

łatwy i dokładny system dozowania, preparat spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ 

? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza preparat z możliwością zastosowania butelek o pojemności 1L 

zaopatrzonych w łatwy i dokładny system dozowania pod warunkiem spełnienia przez ten 

preparat pozostałych wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Części 2 

Prosimy o informację czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający 

miał na myśli preparat o działaniu przeciwgrzybicznym w opakowaniach 350 ml? 

Odpowiedź: 

W części 2 zaistniała pomyłka pisarska powinno być 350 ml. Dokonuje się odpowiedniej 

zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Części 2 



Gdyby opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 był jednak prawidłowy to prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie preparatu dezynfekcyjno – odświeżającego do zastosowania na 

stopy pacjenta przed zabiegami hydroterapii o natychmiastowym działaniu przeciwgrzybiczny 

w opakowaniach z atomizerem 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź: 

W związku z udzieleniem twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie. Niniejsze pytanie jest 

bezprzedmiotowe. 

 

Pytanie: 

Część 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia do dezynfekcji małych i 

trudnodostępnych powierzchni w tym aparatury medycznej, w postaci aerozolu, na bazie 

alkoholi propylowych, bez dodatku aldehydów, glioksalu, QAV. Preparat o delikatnym zapachu 

związanym z zawartością alkoholu propylowego wykazujący aktywność w stosunku do B, F, V 

(HIV, HBV, HCV, Rota, Vacinia) do 1 min i Mycobacterium do 5 min, nie zawiera barwników, 

nie pozostawia smug. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga Mycobacterium. W przypadku oferowania takiego 

produkty należy dokonać stosownej adnotacji w załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

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

 

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

„Pojemność opakowania handlowego” 150 ml zostaje zastąpione 350 ml. 

 

Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 Część 2 poprawiona 

 

  

 

 

 

         Z poważaniem 

 

Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 


