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Wykonawcy w postępowaniu 
 

Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na dostawę wyrobów medycznych 

 
 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 40x45mm, a rozłożonego 90x120mm, trzykrotnie złożone, 6 
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?  
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 3 i dopuści: 
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, 
nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- 
Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby (Candida albicans warunki brudne), (13727, 13624), zapach tylko 
alkoholu? 
lub 
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, 
nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- 
Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
MRSA, MRSE warunki brudne), grzyby (Candida albicans warunki brudne), (13727, 13624), zapach tylko 
alkoholu? 
lub 
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, 
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w 
opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), zapach tylko alkoholów? 
lub 
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, 
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w 
opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), zapach tylko alkoholów? 
lub 
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, 
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w 
opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 
(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), zapach tylko alkoholów? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 4 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
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odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 5 i 6 i dopuści: 
Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkład z kompatybilnym pojemnikiem, i wkłady kompatybilne 
do pojemników- ściereczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o 
gramaturze 70g/m2, opakowanie 100sztuk chusteczek o wymiarach 30x34cm? 
lub 
Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkład z kompatybilnym pojemnikiem, i wkłady kompatybilne 
do pojemników- ściereczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o 
gramaturze 70g/m2, opakowanie 300sztuk chusteczek o wymiarach 18x25cm? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie 5 
Dotyczy pakietu 11 poz. 2 Czy zamawiający dopuści testy składające z fiolek z substancją testową oraz 
oddzielenie sterylnie zapakowanych wymazówek? W przypadku obecności białek substancja testowa 
zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 


