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Nasz znak : ZP.271-   214.23/2016                                      Kraków, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„ Dostawa środków dezynfekcyjnych”

(ZP 23/2016) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust.  2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.)  Dyrektor  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. 

1.Pytanie dotyczy Grupy 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat wolny od substancji zapachowych i barwników, 
doskonale tolerowany przez skórę nawet w przypadku długotrwałego stosowania, 
niepowodujący podrażnień skóry, oparty o alkohole 2-propanol i 1-propanol, o 
doskonałych właściwościach pielęgnujących i nawilżających skórę (glicerol 85%), 
działający na B (w tym MRSA, Listeria, Salmonellae) Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Vaccinia, BVDV, Herpes, wirus grypy A, wirus ptasiej grypy, SARS, Rota) w czasie od 15
sekund do 30 sekund oraz na wirus Adeno w czasie 1 min. i Polyomawirus w czasie        
5 5 minut, do stosowania również w szpitalnych kuchniach i stołówkach, o czasie 
higienicznej dezynfekcji rąk – 30 s (EN 1500) i chirurgicznej dezynfekcji rąk – 1 5 
minuty (EN 12791?

 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie dotyczy Grupy 5
Czy w grupie nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu i 1-
propanolu, zawierający składniki nawilżające i substancje utrzymujące wilgotność skóry
(w tym glicerol), o spektrum działania B , F (C. albicans), Tbc, V (Adeno, Polio, MNV), 
do higienicznej dezynfekcji rąk wg normy EN 1500 30 sek. i chirurgicznej dezynfekcja 
rąk wg. EN 12791 1,5 min., opakowania kompatybilne z systemem Dermados, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

3.Pytanie dotyczy Grupy 7
Czy w grupie nr 7 – Zamawiający mógłby dopuścić rękawice do skóry i błon śluzowych, 
posiadające działanie bakteriobójcze wobec bakterii wieloopornych MRSA/ ORSA/VRE 
i Acinetobacter baumannii w czasie do 30 sek., likwidujące nieprzyjemne zapachy ciała, 
niewymagające spłukiwania, zawierające poliheksanid, o wymiarach 20 cm x 30 cm, 
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pakowane po 8 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie dotyczy Grupy 1

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu 
spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w opakowaniach PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką 
dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i 
zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do 
proponowanego systemu Dispenso. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie dotyczy Grupy 5
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 
85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, 
glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B(EN13727),F(EN13624),Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio –
EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna 
dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala


