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Puszczykowo, dnia 6 grudnia 2016 r.  

 

 

Szp.12/28/2/16 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych 

 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 2-5 grudnia 2016 r. 

 

Dotyczy części 1 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w części 1 pozycji 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do manualnego 

mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, m.in. endoskopów (w tym wrażliwych na działanie 

temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV)  

w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy  

i amylazy), N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetylo)propionian amonowy (DMPAP) i alkilotriaminę? Posiada badania 

Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Bez zawartości aldehydów, chloru oraz substancji uwalniających 

aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat posiada doskonałe właściwości 

myjące, w ten sposób zabezpieczając narzędzia przed utrwaleniem zanieczyszczeń oraz przed powstawaniem 

biofilmu. Posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie 

z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. Wyrób medyczny 

klasy II b. Opakowanie handlowe:5L. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Zgoda na 

powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie 

przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 1 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. 
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Dotyczy części 6 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni 

małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i 

propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, 

Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., opakowania 1L ze spryskiwaczem? Wyrób medyczny, 

preparat Mikrozid af liquid. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i 

sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie 

materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje 

czynne: etanol i n-propanol, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, 

Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund, przebadany wg Norm EN 14885, 

13727, 13697, 13624, 14348, 14476, ulegający biodegradacji, spełniający wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w poz. 3-4 dopuści do oceny preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, zewnętrznych 

elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych na bazie alkoholu etylowego i 2% chlorheksydyny  

w opakowaniach a 250ml z atomizerem z przeliczeniem ilości opakowań, spełniający wymagania SIWZ? Należy 

podkreślić, że wiele międzynarodowych wytycznych opracowanych m.in. przez CDC, CID, EPIC potwierdza 

zasadność użycia produktów opartych na roztworze chlorheksydyny w alkoholu etylowym w wymienionym 

obszarze zastosowania 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-

myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami 

USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od 

aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, 

Vaccinia,), Noro, Rota, Tbc z możliwością rozszerzenia do Adeno i Polio o rozmiarze 200x200 mm a 200 szt., będące 

wyrobem medycznym klasy IIa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza chusteczek do dezynfekcji powierzchni o właściwościach określonych w powyższym 

pytaniu. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w poz. 6 i 7 dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni  

i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie 
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materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje 

czynne: etanol do 45g z dodatkiem n-propanolu w ilości 9,2 g o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, 

HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) skuteczny w szybszym czasie niż 

wymagany w SIWZ - 30 sekund, przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 13697, 13624, 14348, 14476, ulegający 

biodegradacji, konfekcjonowany odpowiednio w opakowania 1L ze spryskiwaczem i 5L ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o wyjaśnienie co w poz. 8 rozumie Zamawiający poprzez 600 sztuk – 5 opakowań po 120 sztuk czy 600 

opakowań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 02.12.2016 r. pismem o numerze Szp.12/28/1/16 wprowadził zmianę do treści siwz odnośnie 

zamawianej ilości pojemników określonych w poz. 8, tj.: roczne zapotrzebowanie w ilości 5 szt. 

 

Dotyczy części 9 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 preparatu w opakowaniach a 5kg po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego 

preparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w opak. 5 kg. 

 

Dotyczy SIWZ 

Pytanie 10 

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami 

matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

Odpowiedź: 

Przy wycenie należy zaokrąglać w górę. 


