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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
"Dostawę środków dezynfekcyjnych i  higieniczno - pielęgnacyjnych" 

(ZP 8/12)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania i modyfikuje treść SIWZ z dnia 30.05.2012 r.

Grupa 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu alkoholowego opartego na etanolu i 2- difenylolu, do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, wykazującego przedłużone działanie do 4 godzin, nie powodującego 
podrażnień  skóry,  hipoalergicznego  (przebadanego  dermatologicznie),  regenerującego,  nawilżającego, 
wygładzającego skórę, zawierającego substancje pielęgnujące i chroniące skórę: mirystynian izopropylu, alkohol 
cetearylowy, sorbitol, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, 
Herpes simplex, Adeno, Vaccinia) , w opakowaniach a 1l? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 3, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego octenidynę, w opakowaniach a 

1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat na bazie   octenidyny lub   chlorheksydyny o pojemności   
1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Grupa 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu opartego na etanolu, propan-1-

olu,  glicerolu  do  higienicznej  i  chirurgicznej  dezynfekcji  rąk,  wykazującego  przedłużone  działanie,  nie 
powodującego  podrażnień  skóry,  hipoalergicznego,  regenerującego,  nawilżającego  i  wygładzającego  skórę, 
bójczego  wobec:  B,  MRSA,  F,  Listeria,  Sarmonella,  Tbc,  V  (  HIV,  HCV,  HBV,  Adeno,  Rota,  MNV,  Polio)  - 
zarejestrowanego jako produkt biobójczy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 15 czerwca 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 15 czerwca 2012 r.  godz. 
10:30.
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