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Wyjaśnienie nr 1  

dotyczy 

 ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 02/2021  

na zakup środków do dezynfekcji 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm) INFORMUJE, iż wpłynęły zapytania 

od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną 
dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie 

art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający w Przedmiocie zamówienia –Środek do dezynfekcji rąk, dopuści płyn do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g 

propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), 
Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) -do 60 

sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja 
chirurgiczna wg EN 12791:2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako 

produkt biobójczy oraz wyrób medyczny?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:   

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zakup w/w produktu. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający w Przedmiocie zamówienia –Środek do dezynfekcji rąk, dopuści 
koncentrat na bazie QAV i aminy do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych 
powierzchni zmywalnych, w tym podłóg, blatów, ścian, łóżek, szafek. Przeznaczony do 
dezynfekcji materiałów obiciowych, wyrobów z tworzywa ABS, szkła, gumy, porcelany, 
niklu, aluminium, chromu, stali szlachetnej, szkła akrylowego. Może być używany do 



powierzchni mających kontakt z żywnością, do dezynfekcji saun, brodzików. Bez 
spłukiwania. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), adeno, HBV, HCV, 
HIV, BVDV, Vaccinia, Ebola w czasie 15 minut i stężeniu do 1%, prątki (M.terrae, 
M.avium), wirus polio –w czasie 15 minut i stężeniu 4%. Preparat posiadający opinię 
producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Zarejestrowany jako wyrób 
medyczny i produkt biobójczy?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający informuje i przypomina, że przedmiotem zamówienia jest preparat alkoholowy 
gotowy do użytku.  

 


