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Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę środków

dezynfekcyjnych w okresie 12 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Sokołowie Podlaskim.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 1 POZYCJI 7 Zamawiający dopuści Ochronny krem (na bazie

oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje

działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia.

Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk.

Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania

rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako

kosmetyk, posiada badania dermatologiczne.Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie

500ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 1 POZYCJI 8 Zamawiający dopuści Płyn do higienicznej i

chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający

glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV,

SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie

2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany

jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w

tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500ml

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 1 poz. 7 i poz.8 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z ZADANIA

NR 1 poz. 7 i poz.8 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom.

Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z

większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 3 POZYCJI 2 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i

dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe,

stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do

dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali

szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do

dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie



odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu

medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający

pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina,

poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-   (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek

didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M.

avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno -

0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach

czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 1l.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 3 POZYCJI 3 Zamawiający dopuści Preparat w proszku do mycia i

dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do

respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych.

Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do

endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy

odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny

(proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji.

Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia

organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno,

Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B.

subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563,

EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Opakowanie

1kg z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 3 POZYCJI 4 Zamawiający dopuści Gotowy preparat

przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych

inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali,

twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki

ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze

stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych

pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce

ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-

etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas

działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV,

HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie 1l z odpowiednim

przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 3 POZYCJI 5 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i

dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz obiegu

zamkniętego w wannach z hydromasażem. Zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie pieniący. Możliwość

pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc. Skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek

dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V

(HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min.

Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.



Pytanie 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 3 POZYCJI 6 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki

do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu,

aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli

zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-

diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól).

Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100szt.

pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 3 od poz. 2 do poz. 6 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z

ZADANIA NR 3 od poz. 2 do poz. 6 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu

gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści

finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 4 POZYCJI 1 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i

dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach

ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu

roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji.

Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C,

Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie 5l

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 4 poz. 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z ZADANIA NR 4

poz. 1  do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba

jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą

konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 6 POZYCJI 1 Zamawiający dopuści Suche ściereczki

przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą.

Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o

gramaturze 55g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary:

16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas

przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1.

Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest

miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby

przygotowującej roztwór. Opakowanie 100 szt. Wkład z odpowiednim przeliczeniem opakowań

wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 6 POZYCJI 2 Zamawiający dopuści Suche ściereczki



przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą.

Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o

gramaturze 55g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary:

16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas

przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1.

Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest

miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby

przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze

szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie 100 szt. Wiaderko z odpowiednim

przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 6 POZYCJI 3 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki

do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu,

aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli

zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-

diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól).

Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik,

posiadające możliwość wymiany wkładów. Opakowanie 100szt. Wiaderko.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 6 POZYCJI 4 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki

do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu,

aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli

zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-

diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól).

Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100szt. Wkład.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU 8 POZYCJI 2 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i

dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach

ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu

roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji.

Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C,

Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem

opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 8 poz. 2 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z ZADANIA NR 8

poz. 2 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest

uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą

konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.



Pytanie 18 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz

związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po

stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje

możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści

zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak,

to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby

termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną

sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 19

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz

związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po

stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi

że zgodnie z Art. 15r1. ust. 1. oraz Art. 15r1. ust. 2. wprowadzonymi art. 77 ust. 21 Ustawy z dnia 19.06.2020

r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie

układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar

umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu

epidemii?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 20

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz

związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po

stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi

zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych

okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od

umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych

czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-

finansowych z tym związanych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 21

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii

oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie

po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,

przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na

zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen

przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi

klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen

została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan

epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Pytanie 22

Część 10 poz. 1 – Czy Zmawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem



gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą do mycia i dezynfekcji różnych

powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o gramaturze 48g/m2, niepylące, niestrzępiące się,

wytrzymałe i odporne na detergenty, z perforacją ułatwiającą oddzielenie chusteczek o wymiarach: 18,5 x

30cm pakowane po 250 szt. w rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości, zarejestrowane jako wyrób

medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (50%) i poliester (50%). Dystrybutor do chusteczek w postaci wiaderka

wykonany z polipropylenu o pojemności ok. 5,8 L, który może być myty w zmywarce do naczyń w temp. do

85°C, wyposażony w zamykany dozownik na wieczku, ułatwiający wyciąganie pojedynczych chust i

zapobiegający ich wysychaniu?

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Część 10 poz. 2 – Czy Zmawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem

gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą do mycia i dezynfekcji różnych

powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o gramaturze 48g/m2, niepylące, niestrzępiące się,

wytrzymałe i odporne na detergenty, z perforacją ułatwiającą oddzielenie chusteczek o wymiarach: 18,5 x

30cm pakowane po 250 szt. w rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości, zarejestrowane jako wyrób

medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (50%) i poliester (50%), przeznaczone do stosowania wraz z

zaoferowanym w pytaniu 1 dozownikiem?

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 zad. 8 poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu gotowego do użycia przeznaczonego do

manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi

termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat

nie wymagający czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych

lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy.

Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Niger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V

(Adeno, Polio) - EN 14476, S - EN 17126(C.difficile, C. Sporogenes, C. difficile, C. perfingens, Cl. Difficile

027 ) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. 1op.= 5l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 zad. 8 poz 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu enzymatycznego do mycia endoskopów,

narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego. Zawierający min. 3 enzymy, alkohole, niejonowe

substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. pH około 7,0. Z możliwością użycia w myjkach

ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Wyrób medyczny 1, konfekcjonowany w op. 2L.

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 zad. 8 poz. 3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pasków kontrolnych konfekcjonowanych

w innej wielkości opakowania tj. 100 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań? 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 zad. 9  poz.1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu multienzymatycznego do manualnego i

maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące,

konfekcjonowanego w opakowani 2l z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.



Pytanie 28 zad. 9 poz. 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego do sterylizacji i

dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego, przebadanego wg norm europejskich zgodnie z katalogiem norm

EN 14 885. Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., roztwór roboczy stabilny 14 dni nie

uszkadza dezynfekowanych wyrobów, konfekcjonowany w opakowaniach 5l? 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29 zad. 9 poz.3 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pasków kontrolnych konfekcjonowanych

w innej wielkości opakowania z przeliczeniem ilości pełnych opakowań? 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

W związku z wycofywaniem przez producenta produktu Sekusept Cleaner ( poz. nr 3, zadania nr 2) prosimy

o wyrażenie zgody na zaproponowanie Sekusept Pure Clean.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

W związku z wycofywaniem przez producenta produktu Citroclorex 2% MD 100 ml ( poz. nr 4, zadania nr

2) prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie Citroclorex 2% MD 250ml, z odpowiednim

przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 zad. 4 poz. 1 i 2 

Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu myjąco – dezynfekującego przeznaczonego do manualnego

mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i endoskopów. Możliwość stosowania w myjniach

ultradźwiękowych. Skład: enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek

benzalkoniowy, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, inhibitory korozji, związki

kompleksujące. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wysoka kompatybilność materiałowa. Spektrum

działania: B (EN 13727), F (C.albicans, A.niger – EN 13624), Tbc (M.terrae, M.avium) – EN 14348, V

(Noro, Adeno, Polio – EN 14476) – w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%., SPORY (EN 13704) – 15 minut

w stężeniu 1%. Opakowanie 5L – poz. 1, opakowanie 2L – poz. 2. Wyrób medyczny kl. IIb. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33 zad. 6 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie suchych chusteczek w rolce 120 szt., spełniających wszystkie pozostałe wymogi

SWZ. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34 zad. 6 poz. 3 i 4

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i

szybkiej dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie

alkoholu o składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze

0,52 g. Spektrum działania lepsze niż wymagane: B, F (Candida albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V

(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc (M.terrae –

EN 14348) – 2 minuty. Chusteczki spełniają pozostałe wymogi specyfikacji. Op. 200 szt. Wyrób medyczny

kl. IIa. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35 zad. 8 poz. 1



Prosimy o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego

poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B

F Tbc, V (Adeno, Polio i Noro), S (B. subtilis, B. cereus, C. sporogenes) w czasie 5 min. Substancja

aktywna: kwas nadoctowy powstały wskutek opatentowanej metody syntezy z N-acetylokaprolaktamu i

nadtlenku wodoru, bez zawartości kwasu octowego, pH 7-9. Aktywność preparatu do 28 dni, czas aktywacji

preparatu 10 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Paski testowe pakowane po

14 szt. Opakowanie a 5l + aktywator. Wyrób medyczny klasy IIb. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 zad. 8 poz.2 

Prosimy o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 5L oraz o wskazanie ilości opakowań

po przeliczeniu. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 zad. 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych konfekcjonowanych w op. = 14 szt. oraz o wskazanie ilości

opakowań po przeliczeniu. 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                              Maria Sikorska


