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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
     WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

           W OLSZTYNIE 
 

/do publicznej wiadomości/ 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje,  

że w postępowaniu nr WIW-A-AGZ.2600.2.221.2021.JO.KW pn.: Dostawa środków 

dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, rękawiczek jednorazowych i folii 

aluminiowej, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy części nr 1 poz. 1:  

Czy Zamawiający dopuści zamiennie: Preparat do dezynfekcji powierzchni o pojemności 

1l z pompką do urządzeń, sprzętów i wyposażenia w obszarze medycznym, 

kosmetycznym, spożywczym oraz gospodarstwach domowych. Przeznaczony jest do 

powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z 

żywnością. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, działanie 

prątkobójcze w tym wobec prątków gruźlicy i pełne działanie wirusobójcze. 

Badania mikrobiologiczne: organizm norma czas bakterie (w tym MRSA) EN 13727 15 

sek.1,2 grzyby (C. albicans) EN 13624 15 sek.1,2 grzyby (Aspergillus niger) EN 13624 

15 sek.1,2 prątki (M. terrae) EN 14348 30 sek.1 60 sek.2 prątki (M. avium) EN 14348 

60 sek.1,2 wirusy – pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro w tym wirusy 

otoczkowe HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae) EN 14476 15 sek.1,2 1 w warunkach 

niskiego obciążenia organicznego 2 w warunkach wysokiego obciążenia organicznego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat równoważny o powyższych 

parametrach.  
 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy części nr 1 poz. 18: 

Jeśli powyższy produkt zostanie dopuszczony, to czy Zamawiający zamiennie do pompek 

do Mikrozid, dopuści pompki pasujące do produktu opisanego w pozycji nr 1? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pompki pasujące do produktu wskazanego zamiennie 

opisanego w części nr 1 poz. 1. 
 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy części nr 1 poz. 12: 
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Czy Zamawiający dopuści zamiennie: koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia 

i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym – proteazę, 

dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Przeznaczony jest do 

manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt 

wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do 

instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła  

i tworzyw sztucznych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania koncentratu równoważnego  

o powyższych parametrach. 

 

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego. 
 

 
 

Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
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