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Dot. SPZOZ/ZP/382/6/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

1) Pakiet  X  -  Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  wodno-alkoholowego  preparat  w  postaci
bezbarwnego  żelu  do  higienicznej  i  chirurgicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania.
Zawierający etanol 72,5%, glicerynę, alkohol mirystylowy o ph 7,4 do skóry wrażliwej, bez
zapachu, barwników i parabenów. Bakteriobójczy:  EN 1040, EN 13727, EN 1500 - 30 sek.; wg
EN  12791  -  2  x  45   sek.  grzybobójczy:  EN  13624  (C.albicans,  A.brasiliensis)-  30  sek.
prątkobójczy: EN 14348 (M.terrae, M.avium ) -  30 sek. aktywność wobec wirusów wg EN
14476: - Polio, Adeno,  Noro - 30 sek. BVDV (HCV), VACCINIA,, H1N1, H5N1, HIV, HBV, Corona
- 15 sek

Odp.: Zgodnie z SWZ

2) Dotyczy Pakietu XI 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  do  higienicznej  i  chirurgicznej
dezynfekcji rąk na bazie 2propanolu oraz propan-1 olu – składniki aktywne. Inne składniki:,
glicerol 85 %, tetradecan-1, woda oczyszczona. Preparat pozbawiony barwników i substancji
zapachowych, pretestowany dermatologicznie ? 

Odp.: Zgodnie z SWZ

3) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr I
1.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  w  pozycji  1   preparatu  w  proszku  na  bazie
nadwęglanu  sodu  i  TAED,  z  zawartością  kwasu  adypinowego  oraz  enzymów  (proteaza,
amylaza,  lipaza,  mannaza)  przeznaczonego  do  mycia  i  dezynfekcji  narzędzi  medycznych
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(instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych).
Możliwość  zastosowania  do  dezynfekcji  powierzchni  sprzętów  medycznych,  m.in.
inkubatorów.  Do  dezynfekcji  manualnej,  w  myjkach  ultradźwiękowych,  myjkach
automatycznych,  myjkach  endoskopowych.  Z  zawartością  surfaktantów  zapobiegających
pyleniu.  Zawierający  inhibitor  korozji.   Spektrum  działania  dla  wysokiego  obciążenia
organicznego:  B,  MRSA (EN 14561),  F  (C.albicans,  A.brasiliensis)  EN 14562,  Tbc M.terrae,
M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10
minut,  B.subtilis  (EN  13704)  –  1%  w  30  minut.  Nie  wymaga  dodatku  aktywatora.
Opakowanie: 1 kg, 5kg- Oferent dokona przeliczenia.

Odp.: Dopuszczamy

2. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 2 enzymatyczny koncentrat do 
mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający  
proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej 
oraz w myjkach ultradźwiękowych. Posiadający opinię Vimex, co potwierdza bezpieczeństwo 
stosowania  dezynfekcji  endoskopów.  Produkt  posiada  opinię  producenta  Chirmed.dot.  
kompatybilności  materiałowej.  Spektrum  działania:  bakterie,  MRSA,  grzyby  (C.albicans),  
prątki  (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola),  wirus  
adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. pH: 
11,1 - 11,85. Opakowanie: kanister 5l.

Odp.: Zgodnie z SWZ

4) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr III
1.  Zwracamy się z  prośbą aby Zamawiający dopuścił  w pozycji  11 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: 2 x 1,5 ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 
12791:  2 x  1,5 ml  w 3 min.  Produkt  zarejestrowany jako produkt  biobójczy  oraz wyrób  
medyczny.  Może  być  stosowany  także  do  dezynfekcji  powierzchni,  w  tym  powierzchni  
wyrobów  medycznych.  Opakowanie:  1l  w  workach  jednorazowych,  dostosowanych  do  
dozowników w systemie zamkniętym. 
W przypadku dopuszczenia Zamawiający prosi o podanie liczby dozowników, które Oferent 
bezpłatnie dostarczy i zamontuje w siedzibie Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SWZ
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2.  Zwracamy się  z  prośbą  aby  Zamawiający  dopuścił  w  pozycji  15  płyn  do  higienicznej  i
chirurgicznej  dezynfekcji  rąk  o  szerokim  spektrum  działania  na  bazie  propan-2-olu  i
glukonianu  chlorheksydyny.  Łagodny  dla  skóry,  zawierający  glicerynę.  Bezbarwny  o
przyjemnym,  delikatnym  zapachu.  Spektrum  działania:  B,  MRSA,  F  (C.albicans),  Tbc
(M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy typu A, Ebola, Rota). Dezynfekcja
higieniczna – 2 x 1,5 ml w czasie 2x15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna -  2 x 1,5 ml w 90 sek.
Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie: butelka 500ml z
pompką.

Odp.: Dopuszczamy

5) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr IV
1.  Zwracamy się  z  prośbą aby Zamawiający  dopuścił  w pozycji  2  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:  amina,  czwartorzędowe  związki  
amonowe. 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: kanister 5l.

Odp.: Dopuszczamy

2.  Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 4 chusteczki bezalkoholowe 
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% 
poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian  (sól).  
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu,  
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,
blokach  operacyjnych,  do  dezynfekcji  aparatury  medycznej,  sprzętu,  foteli  zabiegowych,  
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lamp,  inkubatorów.  Bez  zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  
dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum  działania,  potwierdzone  normami  z  obszaru  
medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, 
Ebola)  -  1  minuta.  Tbc  (M.terrae)  -  5  minut.   Wymagane badania  zgodnie  z  EN 16615.  
Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odp.: Zgodnie z SWZ

3. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 6 preparat w postaci pianki do
szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-
aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina,  0,14%  poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-
didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian  (sól).  Nie  zawiera  alkoholu.
Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu,
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,
blokach  operacyjnych,  do  dezynfekcji  aparatury  medycznej,  sprzętu,  foteli  zabiegowych,
lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych
powierzchni.  Produkt  posiada  opinię  producenta  sprzętu  medycznego  Famed.  Spektrum
działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV,
HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada
badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem

Odp.: Zgodnie z SWZ

4. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji  7 i 8 chusteczki do mycia i
dezynfekcji  małych powierzchni i  sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji
powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością.  Skład:  etanol,  propan-2-ol,  bez  zawartości
dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do
dezynfekcji  sprzętu  medycznego:  łózek,  foteli  zabiegowych,  aparatury  medycznej  i
operacyjnej  oraz  wszelkich  powierzchni  nierważliwych  na  działanie  alkoholu.  Spektrum
działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro,
BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania
zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm,
gramatura  23g/cm2.  Produkt  posiada  badania  dermatologiczne.  Wymagana  podwójna
rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka  100  szt,
wkład uzupełniający 100szt.

Odp.: Zgodnie z SWZ
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6) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr IX

1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 2 preparat w postaci pianki do 
szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-  
(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina,  0,14%  poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-  
didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian  (sól).  Nie  zawiera  alkoholu.  
Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu,  
gumy,  tworzy  sztucznych,  szkła  akrylowego.  Do  zastosowania  na  oddziale  intensywnej  
terapii,  blokach  operacyjnych,  do  dezynfekcji  aparatury  medycznej,  sprzętu,  foteli  
zabiegowych,  lamp,  inkubatorów.  Bez zawartości  aldehydów i  fosforanów,  nie  odbarwia  
dezynfekowanych  powierzchni.  Produkt  posiada  opinię  producenta  sprzętu  medycznego  
Famed. Spektrum działania,  potwierdzone normami z obszaru medycznego:  B (MRSA),  F  
(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) -  5  
minut.   Produkt  posiada  badania  dla  B,  F  zgodnie  z  EN  16615.  Opakowanie:  1  l  ze  
spryskiwaczem

Odp.: Zgodnie z SWZ

2. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 3 gotowy do użycia środek na
bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-
propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy,
QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury
medycznej,  szafek,  blatów  oraz  innych  trudnodostępnych  powierzchni.  Zalecany  do
dezynfekcji  mających  kontakt  z  żywnością  oraz  końcówek  stomatologicznych,  wycisków
silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed
w  zakresie  tolerancji  materiałowej  na  tworzywo  ABS  i  materiały  obiciowe.  Posiadający
pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B
(MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-
2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach
zapachowych:  neutral  i  teatonic.  Produkt  o  podwójnej  rejestracji:  wyrób  medyczny  oraz
produkt biobójczy.

Odp.: Zgodnie z SWZ

 3.  Zwracamy się  z  prośbą  aby  Zamawiający  dopuścił  w pozycji  4  chusteczki  do  mycia  i  
dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji  
powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością.  Skład:  etanol,  propan-2-ol,  bez  zawartości  
dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do 
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dezynfekcji  sprzętu  medycznego:  łózek,  foteli  zabiegowych,  aparatury  medycznej  i  
operacyjnej  oraz  wszelkich  powierzchni  nierważliwych  na  działanie  alkoholu.  Spektrum  
działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota,
noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane 
badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach  
13x20  cm,  gramatura  23g/cm2.  Produkt  posiada  badania  dermatologiczne.  Wymagana  
podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt,
wkład uzupełniający 100szt.

Odp.: Zgodnie z SWZ

4. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 5 chusteczki bezalkoholowe
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14%
poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian  (sól).
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu,
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii,
blokach  operacyjnych,  do  dezynfekcji  aparatury  medycznej,  sprzętu,  foteli  zabiegowych,
lamp,  inkubatorów.  Bez  zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają
dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum  działania,  potwierdzone  normami  z  obszaru
medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV,
Ebola)  -  1  minuta.  Tbc  (M.terrae)  -  5  minut.   Wymagane  badania  zgodnie  z  EN  16615.
Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odp.: Zgodnie z SWZ

7) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr X

Zwracamy  się  z  prośbą  aby  Zamawiający  dopuścił  w  pozycji  1  żel  przeznaczony  do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny
dla  dłoni,  zawierający  w  swoim  składzie  glicerynę  oraz  formułę  zapobiegającą  uczuciu
lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota,
noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna
wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w
czasie 2x90 sekund. Opakowanie: butelka 500ml. Produkt biobójczy.  

Odp.: Zgodnie z SWZ
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8) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr XII

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił  w pozycji  1  gotowy do użycia preparat
sporobójczy  do  dezynfekcji  i  mycia  małych  powierzchni  nieinwazyjnych  wyrobów
medycznychw miejscach wysokiego ryzyka. Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni
sprzętu medycznego, w tym łożek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej
i operacyjnej, inkubatorów, sprzetu rehabilitacyjnego, a także końcówek stomatologicznych,
unitów,  lamp  zabiegowych,  blatów  roboczych,  łyżek  protentycznych,  protez  i  wycisków.
Może  być  używany  do  dezynfekcji  materiałów  wykonanych  z  tworzyw  sztucznych  ABS,
materiałow  obicowych  w  tym  skóry  naturalnej,  gumy,  silikonu  oraz  innych  powierzchni
odpornych na działanie alkoholu. Spektrum: B, F, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, Sars-Cov-2,
Noro, Spory(B.subtilis, C. difficile, robotyp R027). Opakowanie: butelka 1l.

Odp.: Dopuszczamy

9)  Dot. pak.1 pozycja 2   

W  zawiązku  z  wycofaniem  przez  producenta  z  obrotu  preparatu  o  nazwie  handlowej  
Aniosyme DD1 (producent  Anios),  prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  wskazanego przez  
producenta jako zamiennik, o nazwie handlowej Aniosyme XL3 (producent Anios), neutralny 
enzymatyczny  preparat  do  manualnego  mycia  i  dezynfekcji  narzędzi  medycznych  oraz  
sprzętu  endoskopowego;  z  możliwością  stosowania  w  myjkach  ultradźwiękowych;  
zawierający  w  swym  składzie  czwartorzędowy  węglan  amonu,  niejonowe  środki  
powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek  
kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze? 

Odp.: Zgodnie z SWZ
 

10)  Dot. pak.3 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny o nazwie handlowej Skinsept Pur
(producent Ecolab), bezbarwny preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, zawierający w 
składzie alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości fenoli 
i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; 
posiadający  pozytywną  opinię  IMiDz,  konfekcjonowany  w  opakowania  350ml  (z   
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości)? 

Odp.: Dopuszczamy
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11)  Dot. pak.4 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści  do oceny preparat równoważny o nazwie handlowej  Surfanios  
Premium (producent Anios), preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (również mających 
kontakt z żywnością), wyrobów medycznych i wyposażenie, zawierający N-(3-aminopropyl)-
N-dodecylopropano-1,3-diamina,  chlorek  didecylodimetyloamonowy  i  substancje  
pomocnicze; skuteczny wobec B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%; z możliwością stosowania w  
obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych? 

Odp.: Dopuszczamy

12) Dot. pak.4 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny o nazwie handlowej Medicarine  
(producent Ecolab), preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów
organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0); czas i spektrum działania: działający na  
bakterie,  Tbc (M.tuberculosis),  wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile  
rybotyp 027 wg EN 13704  w warunkach wysokiego obciążenia  białkowego z  dodatkiem  
erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni 
zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam 
krwi;  atest  PZH  HŻ  do  dezynfekcji  powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością;  czas  
aktywności  roztworu  roboczego  24  godziny  (poparty  badaniami);  masa  tabletki  2,72g;  
opakowanie 300 tabl.? 

Odp.: Zgodnie z SWZ

13)  Dot. pak.4 pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny o nazwie handlowej Sani-Cloth  
Active (producent Ecolab),  gotowe do użycia chusteczki  bezalkoholowe o właściwościach  
myjąco  dezynfekcyjnych;  zawierające  czwartorzędowe  związki  amonowe  (chlorek  
didecylodimetyloamoniowy);  odpowiednie  do  stosowania  na  wszystkich  powierzchniach  
nieodpornych  na  działanie  alkoholi,  łącznie  z  głowicami  USG;  przebadane  na  roztworze  
odciśniętym z chusteczki; okres trwałości po otwarciu 6 miesięcy; rozmiar 200 x 220 mm i  
200szt. w opakowaniu? 

Odp.: Dopuszczamy
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14) Dotyczy wzoru umowy:

1.Czy  Zamawiający  widzi  możliwość  zmiany  §  4  ust.  2  poprzez  nadanie  mu  brzmienia:  
Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i/lub wad jakościowych nie 
później  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych,  od  otrzymania  powiadomienia?  Wykonawca  
zobowiązuje się wymienić wadliwe wyroby na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe 
w ciągu  3  dni  roboczych  od  chwili  rozpatrzenia  reklamacji  albo  od  upływu terminu  na  
rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2.Czy  Zamawiający  doda  w §  5  ust.  5  o  treści:  „5  .  Żadna ze  Stron  Umowy nie  będzie  
odpowiedzialna  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  
Umowy  spowodowane  przez  okoliczności  nie  wynikające  z  winy  danej  Strony,  w  
szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.”?

Odp.: Zgodnie z SWZ

3.Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  §  8  poprzez  dodanie  zdania  drugiego  o  treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w 
celu jego ugodowego załatwienia”?

Odp.: Zgodnie z SWZ

15) Pak 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt Plus o składzie Alkil (C12-16) chlorku  
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 2-Fenoksyetanol, N-(3- aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3-diamina (diamina), Chlorek didecylodimetyloamonu  (DDAC)  
spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Dopuszczamy

16) Pak. 4 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści chusteczki Mikrozid AF Wipes Jumbo tuba i wkład op.220szt o  
rozmiarze 20 x 20 spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Dopuszczamy

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00   wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

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

Odp.: Dopuszczamy

18) Pytania dot. wzoru umowy:

1.Czy Zamawiający potwierdza, że § 1 ust. 2 nie dotyczy asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia w pakiecie VIII, ponieważ są to kosmetyki niebędące wyrobem medycznym?

Odp.: Zamawiający potwierdza

2.Czy Zamawiający zgadza się na zmianę kary umownej w §5 ust. 1 tiret 2 na 0,5% lub inne
złagodzenie kary umownej za zwłokę? 

Odp.: Zgodnie z SWZ

19)  Poniższy  wniosek  dotyczy  opisu  przedmiotów  zamówienia  w  pakiecie  8,  poz  23  w
przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A?

Odp.: Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień, ponieważ w pakiecie 8 nie ma poz.
23.

20)      Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr II  poz. Nr 4 i 5 do odrębnego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SWZ

21) §  3 - Dotyczy wzór umowy  

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści  ?
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W  przypadku  zwłoki  w  płatności  powyżej  21  dni  od  terminu  wskazanego  na  fakturze,
Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację przyszłych zamówień bądź dostarczaj towar w
formie: „za pobraniem

Odp.: Zgodnie z SWZ

22) §  4 ust. 2  - Dotyczy wzór umowy  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

W  przypadku  wad towaru,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  do  wymiany  zakwestionowanej
partii towaru na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia
pozytywnego  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Zamawiającego  –  pisemnie   lub  mailem.
Reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  2  dni  roboczych  od  zgłoszenia-  pisemnie  lub
mailem.

Odp.:  Zgodnie z SWZ.

23) §  5 ust. 1 - Dotyczy wzór umowy  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

-  10 % 5% wartości umowy pozostałej do realizacji, w przypadku odstąpienia od umowy lub
rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,

- 5  2% ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień
zwłoki,     w dostawie lub reklamacji

Odp.: Zgodnie z SWZ
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	3) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr I
	1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Zawierający inhibitor korozji. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 1 kg, 5kg- Oferent dokona przeliczenia.
	2. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 2 enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Posiadający opinię Vimex, co potwierdza bezpieczeństwo stosowania dezynfekcji endoskopów. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. pH: 11,1 - 11,85. Opakowanie: kanister 5l.
	6) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr IX
	1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 2 preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N- (3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2- didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Nie zawiera alkoholu. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem
	7) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr X
	8) Dotyczy pozycji z formularza –Pakiet nr XII

