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Katowice, dnia 06.03.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   pprreeppaarraattóóww  ddeezzyynnffeekkccyyjjnnyycchh..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 029 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 
Pytanie 1) Dotyczy Pakietu nr 5. Zamawiający zatytułował Pakiet nr 5 „Preparat w postaci tabletek do 
dezynfekcji powierzchni i sprzętów” opisał również w wymogach bezwzględnie wymaganych że „Preparat 
przebadany zgodnie z normą PE 14885 – obszar medyczny” powyższe wskazuje na zastosowanie preparatu 
do zakresu dezynfekcji powierzchni dużych i powierzchni sprzętów medycznych (wyrobów medycznych). Do 
tak określonego zakresu mają zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko preparaty 
zarejestrowane jako wyroby medyczne. Wnosimy zatem o potwierdzenie wymagania parametru rejestracji 
preparatu jako wyrób medyczny klasy II. Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
Pytanie 2)  Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 i 2:  Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni 
o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach 
i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, , nasączone roztworem 
QAV, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F 
(Candida albicans), Noro w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, 
Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyomavirus w czasie 5 minut, Tbc, Rota, Aspergillus niger w czasie 15 
minut, w opakowaniu soft pack a 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań, o wymiarach 20x33 cm  
i gramaturze 40 g/m
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będące wyrobem medycznym klasy IIa? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający . 

Pytanie 3)  Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny chusteczki do mycia i 
dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu wrażliwych na działanie alkoholi metodą przecierania, na bazie 
etanolu 2,5%, propan2-olu 0,1% i chlorku benzalkonium 0,1%; działające wobec B, F – 5 min., V (HBV, HCV, 
Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, Polyoma) – 1 min., M. terrae i wirus Rota – 15 min., o rozmiarze 
13cm x 20 cm, w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ ? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4)  Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe suche chusteczki z 
troklozenem sodu, w rozmiarze 19cm x 24 cm, do mycia i dezynfekcji m.in. sal chorych, wyposażenia tych sal i 
do usuwania plam krwi, w których przebywają chorzy z biegunkami o etiologii Clostridium difficile, o zakresie 
działania wobec Polio, Adeno, Noro w 5 min., B, F, Tbc (M. avium i M. terrae), S (B. subtilis, Cl. difficile, Cl. 
perfringens) w 15 min.; konfekcjonowane w opakowaniu foliowym typu flow-pack zawierającym  
25 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 5)  Dotyczy Pakiety nr 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, 
wykazujący działanie wobec Clostridium difficile w stężeniu 2 500 ppm w 15 min. na powierzchniach 
niezanieczyszczonych organicznie?  Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.  
 

 

                    

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek                
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