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Znak sprawy: ZK/14/2018 Korfantów, 2018-11-26 

 

 
O D P O W I E D Z I 

 
na pytania do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę  środków dezynfekcyjnych ZK/14/2018 
 
Załącznik nr 2 do ZK/14/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie, gotowego do użycia, szybko i skuteczne 
oczyszczającego rany, docierającego w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), nawilżającego 
ranę i wytwarzającego idealne warunki dla jej gojenia, utrzymującego wilgoć opatrunków, zapewniającego 
bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem, preparatu na bazie 
octenidyny. Preparat o doskonałej skuteczności oczyszczającej, bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez 
skórę i tkanki na działanie preparatu, bezbolesny w zastosowaniu, nadaje się do powtarzalnego, wielokrotnego 
użycia, jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran, zachowuje swoją aktywność przez 8 tygodni od momentu 
pierwszego użycia. 
Możliwe jest ogrzanie roztworu do temperatury ciała. Opakowanie w całości a 350ml. Wyrób medyczny. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na dopuszczenie powyższego preparatu. 
 
 
Załącznik nr 2 do ZK/14/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami 
operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 
opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, gotowego do użycia, o czasie działania  przed zastrzykami i 
pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, zawierającego w 100g 
preparatu: 45g alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez 
zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym 
Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt 
leczniczy, w op.a 1l? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu. 
 
Załącznik nr 2 do ZK/14/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 13 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do termicznego przygotowywania do 
ponownego użycia kaczek, basenów itp., płynnego preparatu  zmiękczającego i płuczącego, zapobiegającego 
powstawaniu i usuwającego powstałe osady, o dobrych właściwościach myjących, w postaci koncentratu, 
zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Oferowany przez 
nas produkt po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą 
szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, ma dobre właściwości myjące. Stężenie użytkowe: 0,05 % na 
każde 5° dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3 ml/l. PH ok. 1,3. Wyrób medyczny. Preparat w postaci 
płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. 
Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu. 
 
Załącznik nr 2 do ZK/14/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 16 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz 
chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + 
ethylhexyglicerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 
30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu  90 s. Przedłużone działanie do 3 godzin. Spektrum 
działania:  bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), Noro, Adeno? 
Produkt biobójczy. Opakowania a 500ml z pompką, z możliwością zastosowania do dozowników łokciowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu. 
 
Załącznik nr 2 do ZK/14/2018 – Formularz asortymentowo-cenowy, poz. 17 
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Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i 
włosów pacjenta bez  zawartości mydła, który chroni i pielęgnuje skórę, zawierającego alantoinę chroniącego 
przed podrażnieniami skóry, bez chlorheksydyny, mydła. pH ok. 5. Op. a 500ml. Kosmetyk. 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu. 
 
Przeliczenia opakowań 
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, 
zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?    
Odpowiedź:  prosimy zaokrąglić w górę. 

 
§ 6 ust. 1 umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii 
towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego do wartości 2% 
wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:  Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Formularz cenowy, poz. 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Quatrodes Strong wykazującego działanie 
na wirusy otoczkowe, których przedstawicielem jest m.in. wirus Ebola. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.   
Odpowiedź:  : zamawiający dopuszcza w pozycji 14 preparat  typu Quatrodes Strong wykazującego działanie na 
wirusy otoczkowe, których przedstawicielem jest m.in. wirus Ebola. 
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