
 

 

SZP/BS 

                        Warszawa,  18 czerwca 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 2 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na zakup i dostawę środków do dezynfekcji  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 16-W-D-01-2018. 
____________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź Zamawiającego: 
  
Dotyczy zakresu 17 – Dezynfekcja skóry   
 
Zamawiający w załączniku nr 2 SIWZ opisał w Zakresie 17 przedmiot zamówienia umożliwiając 
zaoferowanie produktu spełniającego jeden z opisów przedmiotu zamówienia. W piśmie 
Zamawiającego z dnia 7.06.2018r., w Pytaniu 95, jeden z Wykonawców zadał pytanie 
dotyczące Zakresu 17 powołując się na pozycję nr 1 i pozycję nr 2. Informujemy, że w Zakresie 
17 jest tylko jedna pozycja, a więc istnieje domniemanie, że zadane pytanie nie dotyczy 
Zakresu 17 (dwie pozycje występują w Zakresie 22, 27). Jeżeli zadane pytanie miałoby 
dotyczyć Zakresu 17 to jest nieuzasadnione, ponieważ Zamawiający w SIWZ dopuścił 
zaoferowanie produktu bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich 
pochodnych. Udzielając wyjaśnienia Zamawiający nie doprecyzował, w odniesieniu do którego 
opisu przedmiotu zamówienia udziela odpowiedzi. W związku z powyższą niejasnością 
prosimy o potwierdzenie, że w Zakresie 17 Wykonawcy mogą zaoferować produkt spełniający 
jeden z poniższych opisów przedmiotu zamówienia: Barwiony preparat alkoholowy  
do odkażania skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi; gotowy do użycia; zawierający  
min 3 substancje aktywne, z dodatkiem nadtlenku wodoru; nie zawierający: alkoholu 
etylowego, chlorheksydyny i jodu.  Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HCV, HBV, HIV, 
Herpes simplex, Papova, Rota, Adeno); brak negatywnego działania na przebieg procesu 
gojenie ran; dezynfekcja przedoperacyjna aplikacja preparatu w czasie 60s;  Produkt leczniczy.                                                                    
LUB                                                                                                                                               
Preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, 
pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych.  
Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich 
pochodnych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. Produkt 
leczniczy. Pojemność: 250ml - 1l z zaokrągleniem do pełnych opakowań. 
 
 



 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 95, z dnia 07.06.2018 r. w następujący 
sposób: W zakresie 17 Zamawiający dopuści preparat: „Barwiony preparat alkoholowy do 
odkażania skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi;; gotowy do użycia; zawierający min  
3 substancje aktywne, z dodatkiem nadtlenku wodoru; nie zawierający: alkoholu etylowego, 
chlorheksydyny i jodu.  Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V ( HCV, HBV, HIV, Herpes 
simplex, Papova, Rota, Adeno); brak negatywnego działania na przebieg procesu gojenie ran; 
dezynfekcja przedoperacyjna - aplikacja preparatu w czasie 60s; Produkt leczniczy.  
LUB                                                                                                                                              
Preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, 
pobraniem krwi i szczepieniami. Gotowy do użycia. Na bazie min. 3 substancji aktywnych.  
Z dodatkiem nadtlenku wodoru.   Bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli  
i ich pochodnych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. 
Produkt leczniczy. Pojemność: 250ml - 1l z zaokrągleniem do pełnych opakowań.”.  
 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


