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                         Wykonawcy 
 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków 

dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 9/VII/2020 
 

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.07.2020r. wpłynęły pytania dotyczące 
przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 

 
Dotyczy części 1 

Pytanie 1 
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu 
medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji 
materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali 
szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do 
powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc 
(M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% 

w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób 
medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5 l z przeliczeniem ilości pełnych opakowań – 90 op. o pojemności 5 l. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści suche chusty włókninowe niepylące perforowane w rolce do nasączania preparatem 
myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna 
wiskozowo-poliestrowego  o gramaturze 50-60 g/m2, o wymiarach ściereczki 20x40 cm, ilości ściereczek w roli 200 szt. z 
przeliczeniem ilości tj. 139 op.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 3 
Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji 
i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g produktu. Bez zawartości 
dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Może byćstosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt 
z żywnością. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji 
materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone 
badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, 
Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób 
medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem.  
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych 

na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-
etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni 
sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Bez zawartości aldehydów 
i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. 
Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, 
BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze 
spryskiwaczem. Z przeliczeniem ilości pełnych op. tj. 375 op. o pojemności 1 l. 
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 5 
Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g 

etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V 
(Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 
2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. 
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 6 
W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie produktów z pozycji 1, 4, 5, 7, 8 oraz 17 do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 1 zamówienia pozycji 1,5,7, 8 i 17 do osobnych części. 
Zamawiający informuje, że  w odpowiedziach z dnia 16.07.2020r. wydzielił z części 1 zamówienia pozycję 4 i utworzył z 
tej pozycji  część 1a zamówienia – „Środki dezynfekcyjne 1a”. Odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowane formularze: 
cenowy i ofertowy zostały umieszczone na stronie www.kcz.krapkowice.pl 
 

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                               Z poważaniem     
  
                                                                                                               Prezes Zarządu 
                                                                                                              Marcin Misiewicz           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. kopia 1a/a, 
2. wykonawcy składający pytania, 
3. strona internetowa Zamawiającego 

http://www.kcz.krapkowice.pl/

