
 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 
                                                                        

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych.  
 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, 

zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź  
na zadane pytanie do niniejszego postępowania. 
 
 
 

Pytanie 1 

 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 12 i 13 i dopuści: 

Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem 

użytkowym koncentratu z wodą. do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów 
medycznych, nieporowata struktura o gramaturze 70g/m2, niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i 

odporne na detergenty, wymiary: 30x34cm. ilość ściereczek w opakowaniu- 100, bez okresu 

ograniczającego efektywne wykorzystanie, perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego 
użytku, chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1, skład: celuloza (55%), poliester (43%), wiskoza (2%), 

dostarczane jako wiaderka z wkładem w środku i wkłady do wiaderka? 

lub 
Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem 

użytkowym koncentratu z wodą. do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów 

medycznych, nieporowata struktura o gramaturze 70g/m2, niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i 
odporne na detergenty, wymiary: 18x25cm. ilość ściereczek w opakowaniu- 300, bez okresu 

ograniczającego efektywne wykorzystanie, perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego 

użytku, chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1, skład: celuloza (55%), poliester (43%), wiskoza (2%), 
dostarczane jako wiaderka z wkładem w środku i wkłady do wiaderka? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego Pakietu produkty  

z Pakietu 1 poz. 12 i 13. Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2 

 

Pakiet 2 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Octenisept przeznaczony do  
odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed 

zabiegami niechirurgicznymi; wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych 

powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia 
antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach 

diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a 
także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta 

pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu 

ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia 



antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych 

pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Produkt leczniczy, opakowanie 50 ml 

 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3 

 

Pakiet 4 pozycja 1 –Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat służący do czyszczenia i nawilżania 

przewlekłych ran. Produkt docieranie w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), 

usunięcie skrzepów składających się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej 
tkanki, nawilżenie rany i wspomaganie procesów jej gojenia, utrzymanie wilgoci opatrunków, 

bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Produkt 

zawiera w składzie octenidynę. Wyrób medyczny, opakowanie 350 ml  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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