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Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/1/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę środków dezynfekcyjnych”.

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 5 i dopuści: 
Chusteczki  do  dezynfekcji  powierzchni  oraz  sprzętu  medycznego,  rozmiar  17  x  23  cm,  nasączone  36,8%
alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do
tuby-  Spektrum  bakterie  (Enterococcus  hirae,  Pseudomonas  aeruginosa,  Staphylococcus  warunki  czyste
i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno
do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 
lub 
Chusteczki  do  dezynfekcji  powierzchni  oraz  sprzętu  medycznego,  rozmiar  12  x  18  cm,  nasączone  36,8%
alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do
tuby-  Spektrum  bakterie  (Enterococcus  hirae,  Pseudomonas  aeruginosa,  Staphylococcus  warunki  czyste
i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno
do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 
lub 
Chusteczki  do  dezynfekcji  powierzchni  oraz  sprzętu  medycznego,  rozmiar  12  x  18  cm,  nasączone  36,8%
alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do
tuby-  Spektrum  bakterie  (Enterococcus  hirae,  Pseudomonas  aeruginosa,  Staphylococcus  warunki  czyste
i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno
do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 6 i dopuści: 
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  przeznaczone  do  mycia
i szybkiej dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany,  metalu,  gumy, tworzyw sztucznych,  szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury
medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość
użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez  zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają
dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum  działania:  B  (w  tym  MRSA)  w  czasie  1  minuty  (EN  13727),
F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV,
Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro)
w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do
tuby? 
Odp.  Zamawiający  dopuszcza  i  wydziela  poz.  nr  6  do  osobnego  pakietu.  Zamawiający  wymaga
przeliczenia zgodnie z ilością podaną w załączniku nr 2. 
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lub
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowychvch  przeznaczone  do  mycia
i szybkiej dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany,  metalu,  gumy, tworzyw sztucznych,  szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury
medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość
użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez  zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają
dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum  działania:  B  (w  tym  MRSA)  w  czasie  1  minuty  (EN  13727),
F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV,
Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro)
w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do
tuby? 
lub 
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  przeznaczone  do  mycia
i szybkiej dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji  powierzchni  sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany,  metalu,  gumy, tworzyw sztucznych,  szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury
medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość
użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez  zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają
dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum  działania:  B  (w  tym  MRSA)  w  czasie  1  minuty  (EN  13727),
F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV,
Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro)
w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do
tuby? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VIII
Czy dla pakietu VIII w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć katalogi produktów? Karty bezpieczeństwa (charakterystyki) nie
są dokumentem wymaganym przez ustawodawstwo unijne dla produktów kosmetycznych.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznej wartości przedmiotu
umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części
umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy
po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
niezrealizowanej  części  umowy,  a  nawet  mogłaby  znacznie  przewyższać  wartość  niezrealizowanej  części
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR VIII
1. Poz.  nr  1- czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  pianki  myjąco-  pielęgnującej  do

oczyszczania  skóry  zawierającej  w  swoim  składzie  kreatynę  i  kwas  mlekowy  oraz  opatentowany
neutralizator zapachu na bazie naturalnej wolny od alergenów, o pojemności 400 ml z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Poz.  nr 2- czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania kremu ochronnego do kompleksowej
pielęgnacji i ochrony skóry przed powstawaniem podrażnień i stanów zapalnych skóry,  zawierającego
w swoim składzie tlenek cynku, kreatynę, olej lniany, olej migdałowy i aminokwasy oraz opatentowany
neutralizator zapachu na bazie naturalnej wolny od alergenów
lub alternatywnie
Emulsję  do  ciała  do  kompleksowej  pielęgnacji  i  ochrony  skóry  przed  powstawaniem  podrażnień
i  stanów  zapalnych  skóry, zawierającą  w  swoim  składzie  kreatynę,  olej  lniany,  olej  migdałowy
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i  aminokwasy  oraz  opatentowany  neutralizator  zapachu  na  bazie  naturalnej  wolny  od  alergenów
o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Poz.  nr 3- czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania kremu ochronnego do kompleksowej
pielęgnacji i ochrony skóry przed powstawaniem podrażnień i stanów zapalnych skóry,  zawierającego
w swoim składzie tlenek cynku, kreatynę, olej lniany, olej migdałowy i aminokwasy oraz opatentowany
neutralizator zapachu na bazie naturalnej wolny od alergenów?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Poz.  nr  1-3-  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  produktów  kosmetycznych
przeznaczonych  do  stosowania  w  placówkach  medycznych,  dopuszczonych  do  obrotu  zgodnie
z  wymogami  Rozporządzenia  (WE)  nr  1223/2009  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczącego
produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP? 
Wpis  produktu  do  europejskiego  rejestru  wyrobów  kosmetycznych  (CPNP)  oznacza,  że  produkt
i  wszystkie  jego  składniki  zostały  przetestowane  pod  względem  bezpieczeństwa  stosowania  i  jest
gwarancją  dla  Zamawiającego,  że  użytkuje  produkt  sprawdzony  i  zarejestrowany  zgodnie
z obowiązującym prawem.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy w pakiecie nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania
i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia
kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/-
0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet II, poz. 1
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny,  obecnie  używany  w  Państwa  Placówce,  preparat  trójenzymatyczny
(proteaza, amylaza, lipaza), do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia
wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego,
nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją, pH ok 7, kolor niebieski, bez zawartości kwasu
borowgeo.  Stężenie  użytkowe  przy  normalnym  zanieczyszczeniu:  0,5-1%.  Opakowanie  2  l  z  pompką
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet II, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, obecnie używanego w Państwa Placówce, lekko alkalicznego
koncentratu  o  wysokiej  wydajności,  do  maszynowego  mycia  endoskopów  giętkich  oraz  oprzyrządowania
endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki
synergistycznemu  połączeniu  enzymów  oraz  substancji  powierzchniowo-czynnych,  o  pH ok.11.  Stosowany
w stężeniu 0,5% (5 ml/l), w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. Produkt zawiera:
anionowe  związki  powierzchniowo  czynne,  <5%  niejonowe  związki  powierzchniowo  czynne,  5%
polikarboksylany,  enzymy.  Pozostałe  składniki:  środek  ułatwiający  rozpuszczanie,  inhibitory  korozji.  Bez
zawartości soli kwasów organicznych, nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet II, poz. 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie,  obecnie  używanego  w  Państwa  Placówce,  preparatu  do
maszynowej,  chemiczno-termicznej  dezynfekcji  endoskopów  giętkich  i  sztywnych   oraz  akcesoriów  do
endoskopii w myjniach maszynowych – do termicznego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania
endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach – dezynfektorach. Preparat nie pieni się. Sprawdzona tolerancja
materiałowa endoskopów np.  Olympus,  Pentax,  Fujinon itd.,  oraz  urządzeń dezynfekcyjno – myjących np.:
Olympus, BHT, Belimed. Skuteczność mikrobiologiczna preparatu: 1% (10ml/l) w temperaturze od 55 do 60°C
oraz w czasie oddziaływania 5 minut.  Produkt wykazuje skuteczność wobec B, Tbc (M. terrae, M. avium),
grzybów, V (BVDV, Vaccinia, Parwo, Polio, Adeno), S (B. subtilis). Produkt zawiera aldehyd glutarowy (20g),
inhibitory  korozji,  środki  wspomagające  rozpuszczalność,  związki  kompleksujące,  bez  zawartości  aldehydu
mrówkowego i czwartorzędowych związków amoniowych. pH koncentratu ok. 3,6. Opakowanie a 5 L. Wyrób
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medyczny.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet III, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści do oceny bezbarwny, bezjodowy preparat do odkażania ran i błon śluzowych, gotowy
do  użycia,  spektrum  działania:  B  (MRSA),  F,  V  (HBV,  HIV).  Czas  działania  do  1  min.  z  możliwością
przedłużenia działania do 1h. O pojemnościach opakowań zgodnych z SIWZ. Produkt leczniczy.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet III, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści do oceny kosmetyk spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet IV
Czy „cenę jednostkową netto” należy podać za jednostkę miary zawartą w kolumnie „Ilość produktu” (1 L, 1 kg,
1 chusteczka, 1 op.)?
Odp. Tak.

Pakiet IV, poz. 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  płynnego  koncentratu  do  mycia  i  dezynfekcji  różnych
powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt opracowany jest
na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych,  2-fenoksyetanolu  oraz  amin.  Nie  zawiera  aldehydów,
pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką
tolerancję  materiałową  w  stosunku  do  powierzchni  metalowych,  z  tworzywa  sztucznego,  gumowych,
z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (w tym MRSA) EN 13727, EN 13697,
EN 16615, F (C. albicans) EN 13624, EN13697, EN 16615, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie
15 min., grzyby w stężeniu 1% w czasie 15 min. EN 13624 z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) EN
14348, V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Do sporządzenia roztworów roboczych można użyć zimnej
wody. Opakowania 5 L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet IV, poz. 5
Czy  Zamawiający  dopuści  chusteczki  do  szybkiej  dezynfekcji  odpornego  na  działanie  alkoholi,  wykonane
z włókniny nasączone etanolem. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych,
posiadający  przyjemny  zapach  oraz  dobrą  tolerancję  materiałową.  Skuteczny  w  krótkim  czasie  wobec:
B (łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie
do 1 min, F, V (Adeno) 2 min oraz wraz z wydłużeniem czasu działania skuteczny wobec V (Polyoma SV 40,
Polio).  Opakowanie  150 szt.  chusteczek o wymiarach 14x18 cm, wraz z  odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań, tuba oraz wkład. Wyrób medyczny.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet IV, poz. 6
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  chusteczek  do  dezynfekcji  i  mycia  delikatnych  małych
powierzchni,  wyrobów  medycznych  i  różnego  rodzaju  wyposażenia  nieodpornego  na  działanie  alkoholu
(pleksiglas),  czyszczenia  aparatów  diagnostycznych,  głowic  ultradźwiękowych,  słuchawek  lekarskich,
nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm, odrywane pojedynczo. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40)
w czasie 1 min, Tbc (M. terrae) EN 14348, V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – tuba, wkład, 200 szt.
chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny kl. IIa.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet IV, poz. 5, 6
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 chusteczkę, prosimy
o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto
pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pakiet VI
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  olejku  w  sprayu  do  pielęgnacji  narzędzi  chirurgicznych
z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który
nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu, nie wpływa na skuteczność sterylizacji,
nie  zawiera  chlorofluorowęglowodorów.  Skład:  medyczne  oleje  białe.  Gaz  nośny:  propan,  butan.  Wyrób
medyczny. Opakowanie 400 ml z końcówka spryskującą. Wyrób medyczny.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr IV
Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji
sprzętu medycznego wrażliwego na działanie  alkoholi,  delikatnych powierzchni  i  wyposażenia  medycznego
takich  jak  głowice  USG,  KTG,  plexiglas,  inkubatory,  ekrany  dotykowe,  smartfony,  zawierający  w  swoim
składzie  niewielką  ilość  alkoholu  (2,6%),  bezpieczną  dla  dezynfekowanych powierzchni,  w  celu  szybszego
wyschnięcia, o wymiarach 13 x 19cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut,  V(HBV,
HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum
działania  o  Rota  i  Tbc  do  15  minut?  Chusteczki  z  możliwością  użycia  w  pionie  żywieniowym  oraz   na
oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Konfekcjonowane w opakowania (tuba/ wkład) o pojemności 100
sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający  modyfikuje  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  który  zostanie  zamieszczony  na  stronie
internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi i modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ
stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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