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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę preparatów 
dezynfekcyjnych 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający 
udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Zestaw 1  

 
1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji 1 dopuści preparat spełniający wymagania 
SWZ zawierający w swoim składzie etanol – 63,7 g oraz propan – 2 – ol – 6,3 g  a także 
substancje pielęgnujące gliceryna i linalol? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji 2  dopuści preparat spełniający wymagania 
SWZ zawierający w swoim składzie etanol – 63,7 g oraz propan – 2 – ol – 6,3 g  a także 
substancje pielęgnujące gliceryna i linalol? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycji 1 dopuści preparat w proszku do mycia i 
dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, 
rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni 
wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach 
automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. 
Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń 
organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i 
mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty 
zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia 
organicznego: B, F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, 
HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), Cl. difficile 2% 
w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut, Cl. Sporogenes 2% w 10 min. Wyrób medyczny kl. II b. 
Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowaniach 1kg z 
przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 
Zestaw 2  
1. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 10 poz. 1-3 Czy Zamawiający, z uwagi 
na gwarancję producenta na myjnię, wymaga zaoferowania preparatów zgodnych z instrukcja 



 

 
Str. 2 

użycia myjni, jednocześnie preparatów posiadających pozytywną opinię co do skuteczności 
potwierdzoną przez producenta myjni?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 10 poz. 1-3 Czy Zamawiający 
potwierdza możliwość zamawiania i dostarczania płynów w bezpiecznych fabrycznych 
opakowaniach, które wynoszą poz. 1- 3 x 5 l, poz. 2 – 3 x 5 l, poz. 3- 3 x 2,8 L?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Dotyczące pakietu 10 poz. 3 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pakiecie 10 poz. 3 – 
kolumna 7 i powinno być rodzaj pojemnika 2,8L ? (ponieważ w kolumnie 8 jest podana 
wymagana pojemność 2,8L  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2 do SWZ – Arkusz asortymentowo - cenowy 
 
4.  Dotyczące paragrafu 6 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmniejszenie 
łącznej maksymalnej wysokość kar umownych do 20% wartości umowy brutto, określonej w § 4 
ust.1 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 
 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przesuwa 
termin składania i otwarcia ofert na:  

 termin składania ofert: 2022-06-29 godz. 9:00 
 termin otwarcia ofert: 2022-06-29 godz. 9:15 
 termin związania ofertą: do 2022-07-28 

 

 
 
 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
 
 
 

 
 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

