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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Wyjaśnienia 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 

Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Lubaczowie wyjaśnia: 

Pyt. 1 – Część 2 poz. 11 

Z uwagi na fakt wycofania opakowań 200 ml prosimy o dopuszczenie opakowań 400 ml. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości  

Pyt. 2 – Część 2 poz. 12 

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z 
żywnością ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w 
sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 
1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa 
URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r.  a także zgodnie z  ustawą o wyrobach medycznych z dnia 
20.05.2010r. Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.  

Odp.: TAK 

Pyt. 3 – Część 2 poz. 13 

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt 
biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej 
rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 
2014 r.  a także zgodnie z  ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 
679 z późniejszymi zmianami.  

Odp.: TAK 

 Pyt. 4 – Część 2 poz. 9, 10 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że preparat ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy i ma 
posiadać udokumentowane działanie biobójcze zawarte w SIWZ. 



Odp.: TAK 

 Pyt. 5 – Część 2 poz. 16 

Prosimy o dopuszczenie preparatu do płukania jamy ustnej na bazie chlorheksydyny w opakowaniach 300 
ml. Chlorheksydyna jest substancją rekomendowaną do dezynfekcji jamy ustnej przed zabiegami 
chirurgicznymi, po zabiegach chirurgicznych oraz u chorych wentylowanych. Ośrodki dentystyczne 
zalecają wyłącznie preparaty oparte na chlorheksydynie typu: Oralsept, Corsodyl, Eludrill, Elugl żel 
stomatologiczny. 

 Odp.: Zgodnie z siwz 

Pyt. 6 – Część 2 poz. 23 

Prosimy o dopuszczenie preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami; 
bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, 
Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 1000 ml. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i 
Dziecka. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu. 

 Odp.: Zgodnie z siwz 

Pyt. 7 – Część 2 poz. 24 

Prosimy o dopuszczenie preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami; 
bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, 
Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 350 ml. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i 
Dziecka. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu. 

  Odp.: Zgodnie z siwz 

Pyt. 8 – Część 2 poz. 25 

Prosimy o dopuszczenie preparatu barwionego do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, 
pobieraniem krwi,; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, 
HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 1000 ml. Preparat był dotychczas stosowany w 
szpitalu. 

 Odp.: Zgodnie z siwz 

Pyt. 9 – Część 2 poz. 26 

Prosimy o dopuszczenie preparatu barwionego do do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, 
punkcjami, pobieraniem krwi,; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, 
F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 350 ml. Preparat był dotychczas 
stosowany w szpitalu. 

  Odp.: Zgodnie z siwz 

Zamawiający 

 

  



 

 

 

 


