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wg rozdzielnika    
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę środków 
dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-25/2019 

                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 
Pytanie 1 
1. Czy w pakiecie nr 15 – Zamawiający mógłby dopuścić gotowy do użycia środek na bazie 
aldehydu glutarowego 2% w 100g, zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do dezynfekcji 
narzędzi chirurgicznych, sond TEE oraz sztywnych i giętkich endoskopów, o spektrum działania 
B(Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie do 5 minut, Spory w czasie do 45 minut, 
aktywność preparatu do 14 dni, nie wymagający stosowania aktywatora?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
2. Czy w pakiecie nr 19 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o wymiarach 20x22 nasączone 
alkoholem ( etanolem ) bez dodatku innych alkoholi i QAC, do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, 
ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium 
zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 
1 minuty, wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m², pakowane w 
opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym, zamiast opinii IMiD posiadające 
opinię producenta?  
lub 
Czy w pakiecie nr 19 (pozycja 1 – tuba, poz. 2 – wkład uzupełniający) – Zamawiający mógłby 
dopuścić gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące wykonane z polipropylenu na bazie etanolu i 
QAV, do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych, o spektrum 
działania B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccinia, Adeno, Rota) w czasie 1 min, Noro 
(MNV) do 5 min., o wymiarach 14 cm x 20 cm, zamiast opinii IMiD posiadające opinię producenta?  
W poz. 1 – tuba   
W poz. 2 – wkład uzupełniający  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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