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                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00 

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296  

                                            

                                                                                                    Myszków, dnia  16-06-2021r. 

 

SP ZOZ/DZ/19/2021                                                             

(nr postępowania)     

       …………………………………… 
                                                                       (strona internetowa Zamawiającego) 

                                                                     www.bip.zozmyszkow.pl  

 

Wyjaśnienia 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

podstawowym, ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00076479 z dnia 09-06-2021r. na 

platformie zakupowej Zamawiającego https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl 

oraz stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zozmyszkow.pl  na zadanie:  

 

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz 

placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 

 

Działając w oparciu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia 

do  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Arkusza produkt z Załącznika 2, 

Arkusz 5, poz. 4 i dopuści: 

Wielorazowy dyspenser (wiaderko), mogący być również użyty jednrazowo, wykonany z 

polipropylenu, zawierający 100 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi 

środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze 70g/m2 i wymiarach 30cm x 34cm 

(bez okresu ograniczającego przydatności po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym- należy 

sugerować się zaleceniami producenta środku dezynfekcyjnego), chusteczki wykonane z 

odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, 

dyspenser gotowy do użycia po nasyceniu preparatem chusteczek, trudny w ściśnięciu, ale 

nadaje się do recyklingu, a możliwość jego wielokrotnego użycia wpływa w sposób 

pozytywny na środowisko. 

lub 

Wielorazowy dyspenser (wiaderko), mogący być również użyty jednrazowo, wykonany z 

polipropylenu, zawierający 300 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi 

środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze 70g/m2 i wymiarach 18cm x 25cm 

(bez okresu ograniczającego przydatności po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym- należy 

sugerować się zaleceniami producenta środku dezynfekcyjnego), chusteczki wykonane z 

odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, 

dyspenser gotowy do użycia po nasyceniu preparatem chusteczek, trudny w ściśnięciu, ale 

nadaje się do recyklingu, a możliwość jego wielokrotnego użycia wpływa w sposób 

pozytywny na środowisko. 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/
https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Arkusza produkt z Załącznika 2, 

Arkusz 5, poz. 5 i dopuści: 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% 

alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 

trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w 

opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

lub 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% 

alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 

czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w 

opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 3 

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 10 o treści:  

"Ustępy od 1 do 9 paragrafu 8 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie 

wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich 

opłacenia."   

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może 

równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za 

towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może 

nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez 

Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. 

Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 10 o treści: 

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony 

towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie 

przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z 

nieopłaconej w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycji nr 16 dopuści delikatną, antybakteryjną emulsję 

przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji 

zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być 

stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie 

triclosan. pH środka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiadający badania 

dermatologiczne. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycji nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele 

zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję 

materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, 

tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do 

szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych 

powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w 

zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający 

pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-

dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek 
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didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA)(EN 14561), F (C. 

albicans)( EN 14562), Tbc (M. terrae i M. avium)(E EN 14348, EN 14563), V (Vaccinia, 

BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola)(EN 14476), Adeno - 0,5% w 

15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA)(EN 13727), F (C. albicans)(EN 13624) - 

0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. 

Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 

Konfekcjonowany w opakowanie 1L z wbudowanym systemem dozującym?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycji nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach 

ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność 

roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - 

proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, 

BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 

0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań z wbudowanym dozownikiem?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 7 

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycji nr 2 dopuści preparat w proszku do mycia i 

dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond 

chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych,  

inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach 

ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie 

wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy 

odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, 

wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, 

inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas 

działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, 

A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, 

SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 

30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, 

EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. 

Konfekcjonowany w opakowanie 1kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 

wymaganych przez zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycji nr 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach 

ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność 

roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - 

proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, 

BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 

0,5% w 30 min. PH 11,1-11,85. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycji nr 4 dopuści preparat w proszku do mycia i 

dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond 

chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów 

oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach 

ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie 

wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy 

odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, 
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wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, 

inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas 

działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, 

A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, 

SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 

30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, 

EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. 

Konfekcjonowany w opakowanie 1kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 

wymaganych przez Zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji nr 1 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w 

swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. 

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 

sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać 

w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V 

(min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund 

przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 

500ml z pompką?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji nr 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. 

Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. 

Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada 

przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Konfekcjonowany w opakowanie 

500ml z pompką?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji nr 4 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, 

zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości 

dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 

30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu 

wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w 

opakowanie 1L w systemie zamkniętym?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 13 

W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 4 pozycji nr 4 prosimy określenie 

potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji nr 6 dopuści mydło w postaci pianki do 

higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i 

nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwała i gęstą piankę dlikatnie 

pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 

Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 15 

W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu nr 4 pozycji nr 6 prosimy określenie 

potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 16 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji nr 7 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, 

całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych 

związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie 

zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. 

Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. 

Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do 

mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do 

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali 

szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, 

sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, 

MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) 

do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm, grmatura 23g/m2.. Chusteczki przebadane zgodnie z 

normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie puszka po 100szt.-posiadające możliwość 

wymiany wkładów?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do 

mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do 

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali 

szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, 

sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, 

MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) 

do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm, grmatura 23g/m2.. Chusteczki przebadane zgodnie z 

normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie puszka po 100szt.-posiadające możliwość 

wymiany wkładów?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 19   

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 3 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji 

małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni 

mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych 

substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji 

sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz 

wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z 

EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w 

czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Posiadające badania zgodnie z 

EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 

23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób 

medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt-tuba, 

posiadające możliwość wymiany wkładów?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 4 dopuści suche ściereczki przeznaczone do 

nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. 

Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. 

Porowata struktura o gramaturze min. 45g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i 

odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala 
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na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja 

ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i 

celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na 

wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz 

osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności 

na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. 

Konfekcjonowany w opakowanie po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 

wymaganych przez Zamawiającego?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 21 

18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 6 dopuści gotową do użycia pianka do mycia 

i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na 

powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych 

oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, 

MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. 

Przebadany wg normy EN 14476.Ph 10,8-11,55. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 22 

PAKIET – arkusz 5 poz. 1,2,  
Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt :  

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach 

dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i 

sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, 

nasączone roztworem QAV, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w 

warunkach czystych i brudnych: B, F, Tbc w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, 

Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 2 minut, o 

rozmiarze 200x200 mm w tubie a 200 szt., 200x280 a 100 soft pack, 267x210 a 200 flow 

pack?  

spełniające wymagania SIWZ?  

Dodatkowo prosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu gdyż 

kształt obecnego uniemożliwia przystąpienie do przetargu dodatkowo wskazując na jednego 

oferenta co jest niezgodne z ustawą o Zamówieniach Publicznych. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Pytanie 23 

Dotyczy Pakietu nr 4: 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści emulsję, spełniającą wymagania SWZ, która zawiera w 

swoim składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz kompleks witamin C, E, F oraz 

ekstrakt z cytryny oraz naturalnych olejków z pestek winogron, orzecha kokosowego i pestek 

moreli? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Do wiadomości: 

1. Platforma zakupowa Zamawiającego:  https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl 

2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.bip.zozmyszkow.pl .  

3.   a/a  

 
                                                                                                 -Dr n. med. Adam Miśkiewicz-                                                                         
                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                                              (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 
            Sporządził:  

     - Marek Winiarski- 

……………………………….. 

https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
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