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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony nr  BPR/PN/07/2019 
na dostawę produktów leczniczych  - leki różne, płyny infuzyjne oraz środki 

dezynfekcyjne dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku  
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1:  
pakiet 1Pozycja nr 52,53,54,55 są pozycjami powielonymi( poz. 1,2,3,4). Czy nie doszło do 
omyłki pisarskiej? 
Odpowiedź: Tak – Zamawiający publikuje nowy poprawiony załącznik nr 2. 
 
Pytanie 2:  
 pakiet 1 Pozycja nr 10 - prosimy o podanie pojemności fiolki 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ampułki po 2 ml 
 
Pytanie 3:  
pakiet 1Pozycja nr 43 -- produkt zarejestrowany x 10 i tylko tak może być przez hurtownię 
sprzedawany zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym. Prosimy o możliwość za-
oferowania 1 opakowania x 10 pojemników w opakowaniu jednostkowym 
Odpowiedź: TAK   Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 4:  
pakiet 2 poz. nr 1 
Czy Zamawiający ma na myśli wycenę 600 opakowań leku pakowanego po 100 fiolek w 
opakowaniu jednostkowym , czy 6 opakowań po 100 fiolek w opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: 600 opakowań po 100 fiolek 
 
Pytanie 5:  
dotyczy pakietu 1 poz. 29 
Jaką pojemność żelu znieczulającego Zamawiający wymaga?- 6ml (6g) czy 11ml (11g)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga żelu 6ml (6g) 
 
Pytanie 6:  
Do treści §2 ust.2 projektu umowy prosimy o dopisanie  następującej treści: "..., dostawy 
produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach 
i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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Pytanie 7:  
Do treści §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką 
wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 8:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 1 projektu umowy, poprzez wykreślenie 
zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych po zakończeniu danego miesiąca za dostawy 
dokonane w danym miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną 
dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających 
możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. 
art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 
2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów 
dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? 

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało 
uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 
ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej 
podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur 
zbiorczych. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ  „strony transakcji handlowej nie mogą 
ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi”. Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości 
zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) 
faktury lub rachunku. Stąd zapis §8 ust.1 projektu umowy dotknięty jest sankcją 
nieważności.. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Żądanie Wykonawcy jest niezasadne ponieważ przedstawiona argumentacja nie znajduje 
odzwierciedlenia w obowiązującym stanie prawnym. Bezsprzecznie powołane rozporzą-
dzenie już nie obowiązuje, jednakże na gruncie obowiązujących przepisów nie ma zakazu 
wystawiania faktur zbiorczych za dany miesiąc, co należy interpretować, że można takie 
faktury wystawiać. Przedsiębiorca na danym dokumencie może uwzględnić wszystkie do-
stawy towarów i usług dokonanych na rzecz kontrahenta w danym miesiącu. Dokument 
ten musi jednak zostać wystawiony w terminie do 15 następnego miesiąca po miesiącu w 
którym dokonano transakcji (art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług), przy czym 
nie powoduje to przesunięcia obowiązku podatkowego za dany miesiąc, co jest najważ-
niejszą okolicznością dla urzędów podatkowych (nie ma znaczenia czy czynność miała 
miejsce 1, 10 czy 23 danego miesiąca, gdyż obowiązek podatkowy powstaje w następnym 
miesiącu). W odniesieniu do powołanego art. 8a ustawy o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych jednoznacznie należy stwierdzić, że treść powołanego artykułu mówi 
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wprost o doręczeniach wystawianych faktur, a nie o datach wystawienia faktury. Tym sa-
mym doręczenie nie jest tożsame z wystawieniem, które zgodnie z ustawą o "VAT" po-
winno mieć miejsce do dnia 15 następnego za dany miesiąc. Przytoczona przez pytającego 
argumentacja jest całkowicie chybiona i pozbawiona podstaw prawnych. Jeśli zaś chodzi 
o argument dot. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w sprawie tej 
wypowiedział się m in. KIO  obalając przedstawioną argumentację - wyrok KIO z dnia 2 
listopada 2016 r., KIO 2020/16. 

 

Pytanie 8:  
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 3 poz. 8 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie al-
koholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale inten-
sywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli za-
biegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych 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 al-
koholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale inten-
sywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli za-
biegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych 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 al-
koholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale inten-
sywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli za-
biegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych 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. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 9:  
Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy glukometru i pasków 
testowych będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, tym samym 
specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co w każdej z w/w pozycji 
asortymentowych ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu 
konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób wyłączność na kształtowanie ceny oferty – 
samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, 
zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i 
glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający 
szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede 
wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony 
sprzętem innego producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy 
Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem 
kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) 
Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do 
paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym 
wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres 
wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia 
próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający 
wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) 
bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków 
testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura 
działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany 
ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 
wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne paski do glukometrów pod warunkiem 
użyczenia na okres obowiązywania umowy glukometrów (około 40szt.) natomiast 
glukometry muszą posiadać parametry równoważne lub lepsze od produktu wzorcowego. 
 
Pytanie 10:  
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 
glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się 
opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; 
b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z 
wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu 
paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara 
samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone 
kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej 
szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w 
ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 
mikrolitra, zakres pomiaru 20-6000mg/dl, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności 
wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura 
przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i 
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne paski do glukometrów pod warunkiem 
użyczenia na okres obowiązywania umowy glukometrów (około 40szt.) natomiast 
glukometry muszą posiadać parametry równoważne lub lepsze od produktu wzorcowego. 
 
Pytanie 11:  
Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem 
kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres 
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wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie 
pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej 
z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą 
przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; 
e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 
miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania 
w akresie 4-30 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie 
wymagane zgodnie z polskim prawem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne paski do glukometrów pod warunkiem 
użyczenia na okres obowiązywania umowy glukometrów (około 40szt.) natomiast 
glukometry muszą posiadać parametry równoważne lub lepsze od produktu wzorcowego. 
 
Pytanie 12:  
Pakiet 3 poz. 1 i 2 - Czy zamawiający dopuści preparat w postaci granulatu do manualnego 
mycia i dezynfekcji powierzchni, termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością 
stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z ta-
kimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakte-
rii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut konfek-
cjonowany w op. 17,5g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 13:  
Pakiet 3  poz. 3 - Czy zamawiający dopuści alkoholowy preparat na bazie mieszaniny 
alkoholi o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV, HBV,HIV, 
Vaccinia,Rota, Noro, Adeno) w czasie do 2 minut. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat 
nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze 
tolerowany przez personel.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 14:  
Pakiet 3 poz. 4 i 5 - Czy zamawiający dopuści preparat na bazie amin i QAV wykazującego 
szerokie spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V(HIV,HBV,HCV) w 
czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 15:  
Pakiet 3 poz. 6 - Czy zamawiający dopuści hypoalergiczny do higienicznej i chirurgicznej de-
zynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji na-
wilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim 
spektrum działania wobec B(EN13727), F(EN13624), Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio 
– EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 
sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 16:  
Pakiet 3 poz. 7 - Czy w związku z ograniczeniem wskazań w CHPL-u dla produktu Octeni-
sept dla którego mają być zmienione ulotki do dnia 24 września br. dotyczą one wycofania 
jego stosowania przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, 
opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych, płukania otwartych 
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ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp., pielęgnacji ran, przy czynnościach 
przed, w trakcie i po porodzie, zamawiający dopuści preparat w płynie na bazie roztwór rod-
ników ponadtlenkowych przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatry-
wanie, oczyszczanie, nawilżanie o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobój-
czym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków 
konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia ży-
cia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej 
oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na 
proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowany w op. 500ml.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 17:  
Pakiet 3poz. 8 - Czy zamawiający dopuści chusteczki na bazie QAV do mycia i dezynfekcji 
narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: spektrum działa-
nia B,F,Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) i S (Cl. Difficile) w czasie do 15 minut. 
Konfekcjonowanego w opakowania po 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opako-
wań. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 18:  
Pakiet 3 poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu w proszku do dezynfekcji 
i czyszczenia powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego > 750 mg/L w 100 g roztworu, bez-
zapachowy, o pH 8 , działający na silne zabrudzenia organiczne, łatwo usuwający zaschniętą 
krew. Działanie wobec B, F, w czasie 5 min (aspergillus brasiliensis)w czasie 15 min Tbc 
(zgodnie z EN 14348),w czasie 15 min V (zgodnie z EN 14476)w czasie 30 min, S zgodnie z 
EN 13704 w ciągu 10 min. Wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 20 g z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 19:  
Pakiet 3 poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji 
małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 
50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B, Tbc, F, V 
( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV, Adeno)w czasie do 3 minut, dopusz-
czony do powierzchni mających kontakt z żywnością. O pH ok.6-7. Nie zawierający substan-
cji zapachowych i niepozostawiający osadów, konfekcjonowany w op. 1L ze spryskiwaczem. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  
Pytanie 20:  
Pakiet 3 poz. 4 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji i mycia 
sprzętu medycznego oraz powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amonowych. 
Nadający się do dezynfekcji wanien i powierzchni ze szkła akrylowego. Nie zawierający alde-
hydów i fenoli. Niezawierający środków zapachowych. Stosowany również do powierzchni 
mających kontakt z żywnością. Spektrum działania B (włącznie z MRSA) F w czasie do 15 
minut, V (HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vaccinia) w czasie do 5 minut, z możliwością roz-
szerzenia o wirus papowa, konfekcjonowany w op. 1L 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 21:  
Pakiet 3 poz. 5 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji 
małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amonio-
wych, zawierający w swoim składzie alkohol. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, 
fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą 
rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania.  
Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum 
działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w 
stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno, konfek-
cjonowany w op. 1L 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  
Pytanie 22:  
Pakiet 3 poz. 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego środka do dezynfek-
cji rąk na bazie etanolu i 1-propanolu. Zawierający składniki nawilżające i substancje utrzy-
mujące wilgotność skóry (w tym glicerol).  
Niezawierający barwników, składników o długim czasie działania, aldehydów, fenolu, czwar-
torzędowych związków amoniowych. Spektrum działania B , F (C. albicans), Tbc, V (Adeno, 
polio, MNV). Higieniczna dezynfekcja rąk wg normy EN 1500 30 sek., chirurgiczna dezyn-
fekcja rąk wg. EN 12791 1,5 min, konfekcjonowany w op. 500ml 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 23:  
Pakiet 3 poz. 8 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie chusteczek do szybkiej dezynfekcji 
i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie 
czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V 
(Adeno, Polio, noro, papova, polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min . Nie posiadające 
w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię producentów urzą-
dzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastiko-
wego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zmianie ulega termin składania ofert zgodnie z opisem poniżej: 
 
XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1. Miejsce składania ofert: 
Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego 21 – SEKRETARIAT 
2. Termin składania ofert: 
do dnia 22.08.2019 r. godz. 10.00 
3. Miejsce i termin otwarcie ofert: 
Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego 21 
Dnia 22.08.2019 r. godz. 11.00 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców które mają wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

Z poważaniem 


