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Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, w 
tym: środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu 
endoskopowego, itp.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00224623/01 z dnia 07 
października 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy w płynie konfekcjonowany 1000 ml w systemie zamkniętym, ze 
specjalnym zaworem uniemożliwiającym kontaminację wkładu? Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w 
miarę zużycia środka. Bez dodatków barwników, konserwantów QAV, chlorheksydyny, gliceryny. Substancja 
czynna etanol min. 80g/100g. Minimalne spektrum działania: B, F,Tbc, V (Adeno, Noro, Polio), zgodny z normą 
PN EN 1500 (30 s.) oraz PN EN 12791 (90 s.). Preparat zawiera środki pielęgnujące skórę rąk (panthenol). Produkt 
zarejestrowany jako produkt biobóczy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 4, poz. 2) 
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy w płynie konfekcjonowany 1000ml w systemie zamkniętym, ze 
specjalnym zaworem uniemożliwiającym kontaminację wkładu? Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w 
miarę zużycia środka. Bez dodatków barwników, konserwantów QAV, chlorheksydyny, gliceryny. Substancja 
czynna etanol min. 80g/100g. Minimalne spektrum działania: B, F,Tbc, V (Adeno, Noro, Polio), zgodny z normą 
PN EN 1500 (30 s.) oraz PN EN 12791 (90 s.). Preparat zawiera środki pielęgnujące skórę rąk (panthenol). Produkt 
zarejestrowany jako produkt biobójczy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 4, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści preparat w płynie mycia rąk, zawierający syntetyczne substancje myjące, 
bezzapachowy, nie drażniący i nie wysuszający skóry, w jednorazowym opakowaniu dozującym, ze specjalnym 
zaworem dozującym zapewniającym czystość mikrobiologiczną do końca zużycia. Butelka ekologiczna zasysająca 
się do środka w miarę zużycia środka Pojemność 1000ml. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 4) 
W przypadku udzielenia pozytywnych odpowiedzi prosimy o podanie ilości dozowników. 
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada ok. 250 szt. dozowników. Demontaż i montaż dozowników spoczywa po stronie 
Wykonawcy. 
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