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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Dostawa środków dezynfekcyjnych” 

 
Numer sprawy: TP/155/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Dostawa środków dezynfekcyjnych” numer sprawy: TP/155/2021 Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 284 
ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji trudnodostępnych miejsc i 
wyposażenia medycznego. Gotowego do użycia. Szybkoschnącego i nie pozostawiającego 
zacieków. Posiadającego w  składzie wyłącznie alkohole (max 63%) jako substancje aktywne. 
Bez zawartości fenoli QAV i pochodnych biguanidyny. Spektrum działania: B, 
drożdżobójczym, prątkobójczym, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 1 min, 
Aspergillus i wirus Polio w czasie 2 minut. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego preparatu. Opis jak w SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Czy w zadaniu nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat wyłącznie na bazie etanolu 
45g/100g (57%), zarejestrowany jako wyrób medyczny do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów 
medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, 
HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 
min.? 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego preparatu. Opis jak w SWZ. 

Pytanie  nr 3 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie 
alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-
propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji 
(aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, 
aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do 
dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków 
silikonowych.  
Dezynfekcja środkiem poprzez spryskiwanie lub przecieranie dezynfekowanych powierzchni, 
nie wymaga spłukiwania wodą. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu 
medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały 



obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze 
potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae)(czas działania 30s), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus 
grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt nie powoduje 
przebarwień, plam, zacieków oraz smug. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i 
teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 
Konfekcjonowany w opakowanie 5L?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę preparatu. Opis jak w SWZ. 
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