
Chełm, dnia 20 stycznia 2012 r. 
 

 
Szanowni  Państwo! 

 
 
Dotyczy: 
przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art. 701 i nast. Kodeksu Cywilnego. na sukcesywne dostawy środków 
dezynfekcyjnych dla potrzeb działalności bieżącej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmie. 

 
 
Zamawiający ogłaszając postępowanie wyraźnie zaznaczył zarówno w ogłoszeniu jak i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że – z uwagi na to,  że wartość postępowania 
nie przekracza równowartości 14 000 euro – na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów w/w ustawy, tym samym 
powoływanie się przez pytającego Wykonawcę na jej zapisy jest błędne.  
 
Niemniej jednak, mając na celu zapewnienie przejrzystości postępowania Zamawiający 
przekazuje pytania oraz odpowiedź zamawiającego.     
 
 
Pytanie nr 1 
Pakiet nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie IV rzędowych związków amoniowych, 
pochodnych alkoholowych (fenoksyetanolu),  bez zawartości związków tlenowych, 
aldehydów, chloru, fenolu i jego pochodnych oraz po-chodnych guanidyny, o wysokiej 
tolerancji materiałowej, o spektrum działania:  B (w tym MRSA, TbC), F, V (Rota, Vaccinia, 
Papova SV 40, HIV, HCV, HBV) - 15 min., Adeno, Noro, w opakowaniach 5l z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
 
Pytanie nr 2 
Pakiet nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni 
i sprzętu medycznego, na bazie etanolu i 1-propanolu, bez dodatkowych substancji czynnych 
np. związków amoniowych, aldehydów i innych, o spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V 
(HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) w czasie do 2 minut, wirus Polio do 30 minut, 
możliwość użycia w pionie żywieniowym, w opakowaniach 1l z atomizerem z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
 
 
Pytanie nr 3 
Pakiet nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni 
i sprzętu medycznego, na bazie etanolu i 1-propanolu, bez dodatkowych substancji czynnych 
np. związków amoniowych, aldehydów i innych, o spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V 



(HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) w czasie do 2 minut, wirus Polio do 30 minut, 
możliwość użycia w pionie żywieniowym, w opakowaniach 1l lub 10l z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
 
Pytanie nr 4 
 
Pakiet nr 4, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści autosterylny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed 
iniekcjami, punkcjami a także do higienicznej dezynfekcji rąk, bezbarwny, gotowy do użycia, 
nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, z dodatkiem nadtlenku wodoru bez 
zawartości jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. O spektrum działania: B, 
Tbc, MRSA, F, V (Vaccinia, Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV) w czasie max 2 minut, 
prze-dłużone działanie do 24 godzin, możliwość stosowania u noworodków w opakowaniach 
0,25l z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem? 
 
Pytanie nr 5 
Pakiet nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholu etylowego, propan-2-olu i 2-bifenylolu, 
do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości jodu, chlorheksydyny i 
związków amoniowych, gotowy do użycia, o spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, 
HBV, HCV, HAV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, nie zawiera 
barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików, został 
przebadany pod względem dermatologicznym i pod względem skuteczności klinicznej 
spełnia wymagania norm FDA, posiada działanie natychmiastowe i ma przedłużony efekt 
działania w opakowaniach 0,5l? 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet nr 6, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholu etylowego, propan-2-olu i 2-bifenylolu, 
do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, bez zawartości jodu, chlorheksydyny i 
związków amoniowych, gotowy do użycia, o spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, 
HBV, HCV, HAV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, nie zawiera 
barwników i substancji zapachowych, może być stosowany przez alergików, został 
przebadany pod względem der-matologicznym i pod względem skuteczności klinicznej 
spełnia wymagania norm FDA, posiada działanie natychmiastowe i ma przedłużony efekt 
działania w opakowaniach 0,5l? 
 
Pytanie nr 7 
Pakiet nr 6, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści autosterylny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed 
iniekcjami, punkcjami a także do higienicznej dezynfekcji rąk, bezbarwny, gotowy do użycia, 
nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, z dodatkiem nadtlenku wodoru bez 
zawar-tości jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. O spektrum działania: B, 
Tbc, MRSA, F, V (Vaccinia, Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV) w czasie max 2 minut, 
prze-dłużone działanie do 24 godzin, możliwość stosowania u noworodków w opakowaniach 
0,25l z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem? 
 
 



Pytanie nr 8 
Pakiet nr 6, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający 3 substancje aktywne w tym alkohole, bez 
zawartości chlorheksydyny,  do jednoczesnego mycia i dezynfekcji rąk oraz ciała, 
skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V 
(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papova SV40), dermatologicznie przebadany, zalecany do 
higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjentów, nie budzi zastrzeżeń pod względem 
toksykologiczny w opakowaniach 0,5l z dołączoną pompką? 
 
 
Odpowiedzi Zamawiaj ącego do pyta ń 1 – 8 
Zamawiający określił parametry oczekiwane odnośnie substancji czynnych i spektrum 
działania preparatów objętych postępowaniem. Powyższe pytania zmierzają do zmiany tych 
parametrów, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na ich zmianę.  
W odniesieniu do wielkości opakowań Zamawiający określił wielkość zamawianego 
asortymentu w poszczególnych pozycjach wg jednostki miary (litry, kilogramy) w kolumnie 6 
każdego z pakietów określonego w załączniku nr 1. Natomiast zadaniem Wykonawcy jest 
określenie wielkości oferowanego opakowania jednostkowego (kolumna 8) i liczby opakowań 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (kolumna 9). Podana w kolumnie 7 
wielkość opakowania jednostkowego jest  wielkością pożądaną przez Zamawiającego, 
natomiast nie jest warunkiem dopuszczenia konkretnego preparatu, spełniającego warunki 
określone w charakterystyce i spektrum działania.   
  
 
 
Pytanie nr 9 
Pytanie ogólne 
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 po-
wyżej 0,5 w górę)? 
 
Wykonawca ma obliczyć ilość opakowań jednostkowych w sposób możliwy do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, czyli zaokrąglając liczbę opakowań do pełnego opakowania 
jednostkowego.  
 
 

Lech Błazucki 
Dyrektor 

MSP ZOZ w Chełmie 


