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Zn_2021_07 

Ropczyce, dnia 28.09.2021 

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zespół Opieki Zdrowotnej informuje o złożonych do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zapytaniach, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, znak sprawy 

Zn_2021_07, pod nazwą: Dostawa środków do dezynfekcji. Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SWZ.  

 
Wykonawca I 

 

Pytanie 1 – Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści: 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 

70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 

trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki wykonane z innego niż trójwarstwowego 

laminatu, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

lub 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 

70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 

12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki wykonane z innego niż 

trójwarstwowego laminatu, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

 

Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny 

będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 

rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo 

w saszetki wykonane z innego niż trójwarstwowego laminatu, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- 

kartoniku. 

 

 

Pytanie 2 -  Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: 

"Ustępy 1,4 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."  

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać 

kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może 

skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn 

braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. 

Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 5 o treści: 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  

W  ROPCZYCACH 

39-100 Ropczyce,  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54 
Tel.: 17 2218 616 (centrala),  17 2218 312 (Sekretariat), fax: 17 2218 929 

www.zozropczyce.pl       e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl 

REGON: 690692118,  NIP: 818-14-29-388 
KRS: 0000019034   Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Konto bankowe: BGK Region Podkarpacki, nr  84 1130 1105 0005 2009 8420 0002  
 

http://www.zozropczyce.pl/
mailto:zozropczyce@pro.onet.pl
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"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar 

umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapis paragrafu 7 umowy, wskazując jednocześnie na zapis 

paragrafu 4 ustęp 5 o treści:  W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy 
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast kary umowne dotyczą 
wyłącznie zobowiązań niepieniężnych. 

 
Wykonawca II 

 

Pytanie 1 - Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, prosimy o 

zrezygnowanie z obowiązkowego wniesienia towaru przez Wykonawcę do pomieszczeń Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Wykonawca III 

 

Pytanie 1 - Dotyczy pakietu 1 

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści koncentrat 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. Produkt bez zawartości 

aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na 

tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed lub równoważna. 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. 

 

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie 2 - Czy w pozycji  5 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie 

glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V 

(HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja 

higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w 

czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Posiadający badania dermatologiczne. 

 

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie 3 - Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 

chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory 

korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do 

dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. 

Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, 

aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. 

kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, 

grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus 

adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany 

według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 1l (z przeliczeniem ilości opakowań) 

oraz 5 l 
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Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie 4 - Dotyczy pakietu II 4. Czy pozycji 1 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w 

wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące 

procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, 

uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na 

wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie 

osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z 

oliwek. op. 500 ml 

 

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie  5  - Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony 

do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy 

naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. 

Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i 

macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, 

szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 

ml 

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie  6 – Czy w pozycji 3 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. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych 

powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. 

Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków 

silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. 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), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. 

Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt 

biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem (z przeliczeniem ilości opakowań 650 ml) oraz 5 l 

 

Odpowiedź 6: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

Pytanie  7 - Czy w pozycji 4 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. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do 

dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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. 

  

Odpowiedź 7: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

 

 

Pytanie  8 -  Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: 

etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. 

Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz 
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wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, 

F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim 

obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki 

o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna 

rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt., z przeliczeniem ilości pełnych 

opakowań. 

Oraz chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu 

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-

diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). 

Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy 

sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do 

dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i 

fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru 

medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 

minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: 

puszka 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań. 

 

Prosimy o wydzielenie z pakietu II pozycji 1,2,3,4,5 i utworzenie z nich osobnego pakietu 

 

Odpowiedź 8: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  

z pakietu II pozycji 1,2,3,4,5 i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

 

 

Wykonawca IV 

 

Pytanie  1 - Dotyczy Zadania/Pakietu nr 2 pozycja 8. 

W związku z wycofaniem przez producenta preparatu aktualnie używanego przez Zamawiającego prosimy o 

dopuszczenie preparatu myjącego do automatycznego mycia narzędzi chirurgicznych, medycznych oraz 

endoskopów. Preparat 5-cio enzymatyczny zawierający w swoim składzie: enzymy, niejonowe i kationowe środki 

powierzchniowo czynne, stabilizator oraz związki kompleksujące. Stężenie robocze od 0,1 do 0,5% przy czasie 

działania 5 min, pH koncentratu <8, pH roztworu roboczego ok 7. Możliwość stosowania w myjniach 

dezynfektorach, myjniach tunelowych, ultradźwiękowych a także do mycia ręcznego. Wyrób medyczny kl I. 

Preparat pochodzący od tego samego producenta rekomendowany jako zamiennik/odpowiednik obecnie 

stosowanego preparatu. 

 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany preparat myjący do automatycznego mycia 

narzędzi chirurgicznych, medycznych oraz endoskopów. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach 

/-/ Adam Pachlita 


