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Zielona Góra, 21 marzec 2019 r. 

Egzemplarz pojedynczy. 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na który Zamawiający udzielił następujących 

odpowiedzi: 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:  

 

1.  Czy w Zadaniu nr 3 poz. 4 Zamawiający dopuści chusteczki o tym samym przeznaczeniu z 

możliwością zastosowania również do dezynfekcji powierzchni, chusteczki nasączone 60% 

izopropanolem i 0,5% glukonianem chlorheksydyny [CAS: 18472-51-0, inna nazwa 

chemiczna substancji: kwas d-glukonowy, związek z N,N’’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-

diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)], działające na: B, Tbc, F, V 

(Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Sars, Herpes, wirus grypy A, Ebola, Rota), w 

opakowaniu typu flow pack z twardym okienkiem samoprzylepnym o poj. 50 szt. – przy 

odpowiednim przeliczeniu ilości dla zachowania tej samej ilości chusteczek tj. 162 op. x 50 

szt. ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści  

 

2.   Czy w Zadaniu nr 3 poz. 7 Zamawiający dopuści alkoholowy płyn do higienicznej 

dezynfekcji skóry rąk  na bazie alkoholu izopropylowego i glukonianu chlorheksydyny bez 

dodatkowych substancji czynnych, zawierający substancje pielęgnujące (glicerynę), 

spektrum działania: B, Tbc, F, V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Sars, Herpes, wirus 

grypy A, Ebola, Rota), higieniczna dezynfekcja rąk – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk 

– 90 sek., preparat posiadający działanie przedłużone do 3 godz., preparat zarejestrowany 

jako produkt biobójczy, preparat ten jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę – co będą 

mogli Państwo sprawdzić testując próbkę (próbka wymagana zgodnie z zapisem w 

załączniku nr 6C do SIWZ) ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści 

 

3.  Dotyczy zadania nr 1, poz. 17  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o rozmiarze 48 × 36 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
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4.  Dotyczy zadania nr 1, poz. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o rozmiarze fi 36mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  

 

5.    Dotyczy zadania nr 1, poz. 23, 115 

  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika w rozmiarze 0,7L? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  

 

  6.   Dotyczy zadania nr 1, poz. 39 - 59 

 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie rurek bez zawartości ftalanów z informacją o ich    

braku na opakowaniu jednostkowym? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

7. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 109 i dopuści: 

Suche chusteczki w rolce wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, 

rozmiar chusteczki: 18x25cm, 300szt. chusteczek w rolce? 

lub 

Suche chusteczki w rolce wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, 

rozmiar chusteczki: 30x34cm, 100szt. chusteczek w rolce? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 109 

i nie dopuści: 

   Suche chusteczki w rolce wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2,   

rozmiar chusteczki: 18x25cm, 300szt. chusteczek w rolce 

 oraz nie dopuści 

Suche chusteczki w rolce wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, 

rozmiar chusteczki: 30x34cm, 100szt. chusteczek w rolce. 

 

8. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 29 i dopuści: 

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym w 

rozmiarze po rozłożeniu 12x12,5cm, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny, gaziki 

wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 

70 g/m2 saszetka w rozmiarze L x 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 29 i 

nie dopuści: 

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym w 

rozmiarze po rozłożeniu 12x12,5cm, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny, gaziki 

wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, 

gramatura 70 g/m2 saszetka w rozmiarze L x 100 szt. 

 

9. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji rąk, specjalistyczny środek do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej 

skóry, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5 % diglukonianem chlorheksydyny i 

olejkiem nawilżającym, rozmiar chusteczki 17x23cm, 100 chusteczek w opakowaniu 

plastikowym? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej skóry, nasączony 70 % alkoholem 

izopropylowym i 0,5 % diglukonianem chlorheksydyny, rozmiar chusteczki 17x23cm, 100 

chusteczek w opakowaniu plastikowym? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i 

nie  dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji rąk, specjalistyczny środek do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej 

skóry, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5 % diglukonianem chlorheksydyny i 

olejkiem nawilżającym, rozmiar chusteczki 17x23cm, 100 chusteczek w opakowaniu 

plastikowym 

oraz nie dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej skóry, nasączony 70 % alkoholem 

izopropylowym i 0,5 % diglukonianem chlorheksydyny, rozmiar chusteczki 17x23cm, 100 

chusteczek w opakowaniu plastikowym. 

 

10. Zadanie 3 pozycja 1,2,6,7 – Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,6,7 do osobnego pakietu – 

Pozwoli to na złożenia oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli w zadaniu 3 pozycji 1,2,6,7 do osobnego pakietu. 

 

11. Zadanie 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji 

instrumentów chirurgicznych, sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego 

oraz endoskopów. Produkt na bazie QAV o szerokim spektrum działania: B, F(c. albicans), 

Tbc, V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma) -1% - 30 minut lub do 2% w czasie do 15 minut. 

Produkt o doskonałej  tolerancji materiałowej. Wyrób medyczny, opakowanie 2L z 

odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.    

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

12. Zadanie 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy 

preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Skład: 25 g 

etanolu(94%), 35 g propan-1-ol. Zakres działania: B, F, Tbc, V(Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, 

HCV, rota, noro, adeno, HSV) – 2 minuty. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

13. Zadanie 3 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuść do oceny bezaldehydowy koncentrat 

przeznaczony do mycie, dezynfekcja oraz konserwacja systemów ssących i umywalek w 

unitach stomatologicznych. Skład: chlorek dioktylodimetyloamoniowy, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, <5% mydło, kompozycje zapachowe, pozostałe składniki. Spektrum 

działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, vaccinia, HIV, HBV,HCV) – 2% w czasie do 30 minut. 

Wyrób medyczny, opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

 

14. Zadanie 3 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat przeznaczony do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.  Skład: etanol 96 % (alkohol etylowy) 78,2 g, 

10,0 g propan-2-ol, 2-bifenylol 0,1 g. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(Rota, Vaccinia, Herpes 

Simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS). Produkt biobójczy, opakowanie 1L.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 
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15. Pytanie ogólne: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy 

wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami 

matematyki?    

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami matematyki. 

 

16. Zadanie 1, poz. 19-28,64-65, 111-115,130-131,133-135 

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli 

pozycje: 19-28,64-65, 111-115,130-131,133-135 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. 

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w 

niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i 

możliwość  osiągnięcia niższych cen.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

17. Zadanie 1, poz. 23 

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

18. Zadanie 1, poz. 25 

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 3 litry? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

19. Zadanie 1, poz. 65 

Czy zamawiający dopuści wycenę na worki na mocz 2 l, jałowe (pakowane indywidualnie) ; pakowane 

zbiorczo po 10 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

20. Zadanie 1, poz. 115 

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 0,5-0,8 litra? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 
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21. Zadanie 1, poz. 131 

Czy zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na gumce – na nosze, niebieski, wykonany z CPE, o 

wymiarach 210 cm x 90 cm x 20 cm, pakowane po 10 szt? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

22. Zadanie 1, poz. 131 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

23. Zadanie 1, poz. 131 

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z 

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

24. Zadanie 2,poz. 6-23.  

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-23 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych 

pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o 

zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

 

25. Zadanie 2, poz. 9-16 

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m.  1szt.,  ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie 

rozciągniętym? 

Odpowiedź: Nie, 1szt to 1szt. 
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26. Zadanie 2, poz. 9-16 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie 

rozciągniętym ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

27. Zadanie 2, poz. 9-16 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający 

wymaga poniższej wielkości oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm 

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm 

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm 

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

28. Zadanie 2, poz. 9-16 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom 

ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. 

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. 

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. 

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

29. Zadanie 2, poz. 9-16 

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy 
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poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % 

poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

30. Zadanie 2, poz. 19 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

31. Zadanie 2, poz. 19-20 

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 


