
 

 

SZP/BS 

                        Warszawa,  7 czerwca 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 35 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na zakup i dostawę środków do dezynfekcji,  
sygn. sprawy 16-W-D-01-2018. 
____________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy Zakresu 14: 
Czy Zamawiający w Zakresie 14 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie zwartorzędowych 
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, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. 
Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. 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? 
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, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej 
terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zebiegowych, lamp, inkubatorów. 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? 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 2 
Dotyczy Zakresu 15: 
Czy Zamawiający w Zakresie 15 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, tworzy 
sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, 
inkubatorów. 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? 
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, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej 
terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zebiegowych, lamp, inkubatorów. 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? 
lub 
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, grzyby, drożdże, wirusy  
(w tym Polio i Adeno) do 5minut? (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, grzyby, drożdże, wirusy  
(w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu 16:  
Czy Zamawiający w Zakresie 16 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, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (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, grzyby, drożdże, wirusy  
(w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy par. 4 ust. 10. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) 1 dnia roboczego (...)" na zapis: 
"(...) 2 dni roboczych(...)". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 5 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy par. 6 ust. 13. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...), w szczególności nie 
stosuje się art. 490 k.c" poprzez zapis: " "(...), w szczególności nie stosuje się art. 490 k.c, jeżeli 
zaległość płatnicza nie przekracza 60 dni". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 1), pkt 3), pkt 7). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 10 % 
wartości (...)" na zapis: "w wysokości 0,5 % wartości (...)". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 2). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, o której mowa w par. 5 ust. 1 - (...)" na zapis: "w wysokości 10 % wartości 
brutto niezrealizowanej części umowy - (...)". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 8 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie zapisów par. 8 ust. 1 pkt 4), pkt 5); pkt 6). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 
 



 

Pytanie 9 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy par. 12 ust. 2 pkt 11). Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto  
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto lub w przeciwnym 
wypadku możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia kar umownych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 10 
Dotyczy Projektu Umowy  
Wzór umowy. Prosimy o wykreślenia par. 14 ust. 1. Wykonawca, który nie jest producentem 
przedmiotu zamówienia nie może być odpowiedzialny w zakresie roszczeń z tytułu znaku 
towarowego lub praw patentowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 11 
Dotyczy Zakresu nr 1 Preparat chlorowy w tabletkach 
Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi Zamawiającego, w tym możliwość 
stosowania  w kuchenkach oddziałowych, gdzie potwierdzeniem dopuszczenia do stosowania 
w obszarze żywieniowym jest deklaracja producenta oraz zapis  w pozwoleniu na obrót 
produktem biobójczym? 
Prawny obowiązek uzyskiwania atestów Państwowego Zakładu Higieny na substancje  
i preparaty chemiczne ustał z dniem 01.01.2013, to jest z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 
30.08.2002  
o systemie oceny zgodności, która  w art. 66 znosi obowiązek stosowania Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928 o dozorze nad artykułami żywności  
i przedmiotami użytku, stanowiące podstawę prawną procedury  rejestracji przedmiotów 
użytku w PZH. Produkty te muszą natomiast odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie 
z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych oraz przepisów wydanych 
na mocy tej ustawy.  
Ponadto, potwierdzeniem możliwości stosowania w obszarze żywieniowym są zapisy  
w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym, gdzie w wydanej decyzji Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest zapis: 
„Produkt przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wodoodpornych powierzchni 
mających i nie mających kontaktu z żywnością w przemyśle spożywczym, gastronomii  
i obiektach służby zdrowia”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi zawarte w SIWZ, zgodnie z deklaracją 
producenta oraz zapisem w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. 

Pytanie 12 
Dotyczy Zakresu 1 - PREPARATY NA BAZIE CHLORU W LITRACH ROZTWORU ROBOCZEGO 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji do dużych powierzchni 
zmywalnych. Produkt w formie koncentratu w tabletkach, gramatura tabletek 3,3g, preparat 
zawierający dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu. Możliwość stosowania do powierzchni 
mających kontakt z żywnością np.  stoły do przeróbki żywności, lady do wydawania żywności, 



 

o czym świadczy rejestracja środka jako produkt biobójczy. Preparat aktywny wobec 
zanieczyszczeń organicznych. Spektrum działania w warunkach brudnych: B, F (c. albicans,  
a. Niger), V (adeno, polio), Tbc ( M. terrae) w czasie do 15 minut z możliwością rozszerzenia 
spektrum działania o spory (EN 13704 -C. difficile)  do 15 minut. przy użyciu roztworu do 10 
tys.ppm aktywnego chloru. Produkt biobójczy, opakowanie zawiera 300 szt. Tabletek.  
W ramach oferowanego produktu   - 1080 tablic dozowania w formacie A4 (wliczone w cenę 
preparatu) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 13 
Dotyczy Zakresu 2 – dezynfekcja endoskopów 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu przeznaczonego do manualnej 
dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz pozostałych 
termolabilnych wyrobów medycznych. Substancja czynna: generowany kwas nadoctowy 
2,3g/kg. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, inhibitory korozji. Ofertowany przez nas 
produkt działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, 
poliowirusa oraz sporobójczo (wobec Bacillus subtilis i Bacillus cereus) w czasie do 5. Aktywny 
roztwór roboczy wykazuje biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Skuteczność 
roztworu roboczego należy na bieżąco kontrolować za pomocą pasków testowych. Paski 
testowe dołączone do każdego opakowania. Produkt w płynie w opakowaniach a 5kg. Wyrób 
medyczny klasy IIb. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z zapisem SIWZ. Do wyliczeń należy przyjąć 5l=5kg. 

Pytanie 14 
Dotyczy Zakresu 4 - ŚRODKI DO PIELĘGNACJI RĄK 
Prosimy o potwierdzenie, że emulsja pielęgnująca powinna być kompatybilna z preparatem do 
higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk z Zakresu 9 i 10 tzn. powinna pochodzić 
od tego samego producenta, co pozwoli na zminimalizowanie ilości alergii, podrażnień, 
uczuleń od strony preparatów dedykowanych higienie rąk personelu medycznego i pacjenta. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że emulsja pielęgnująca nie musi być kompatybilna z preparatami do 
higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.  

Pytanie 15 
Dotyczy Zakresu 6 – Mycie pacjenta przed operacjami 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego przeznaczonego do mycia  
i higienicznej dezynfekcji skóry, zalecanego do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała 
pacjentów, przebadanego dermatologicznie, nie budzącego zastrzeżeń pod względem 
toksykologicznym, zawierającego substancje czynne: 1-propanol 10,00 g, 2-propanol 8,00 g,  
2-bifenylol 2,00 g. Oferowany przez nas produkt działa na bakterie Gram-dodatnie 
(gronkowce, w tym MRSA); paciorkowce), bakterie Gram-ujemne  oraz mykobakterie (w tym 
Mycobacterium tuberculosis), grzyby, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans)  
i dermatofity wirusy, m. in. na HIV-1, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus 
typ 2, herpes simplex, wirusa grypy azjatyckiej. Do każdego opakowania dostaną dołączone 



 

miarki dozujące objętość 25 ml w ilości kompatybilnej do wielokrotności możliwych  
do uzyskania z opakowania doz. Produkt w opakowaniach a 500ml. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 16 
Dotyczy Zakresu 7. – Mycie pacjenta przed operacjami 
Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wymóg zaoferowania produktu ze spektrum działania, 
Zmawiający wymaga produktu leczniczego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści, ale nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego. 

Pytanie 17 
Dotyczy Zakresu 7 - MYCIE PACJENTA PRZED OPERACJAMI 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie 
dekontaminujące do mycia ciała i włosów pacjentów. Produkt wskazany do mycia pacjentów 
przed zabiegami operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, o przyjemnym zapachu. Bez mydła. 
Zalecany do skóry wrażliwej i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, nie narusza płaszcza 
ochronnego skóry.  
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 18 
Dotyczy Zakresu 8 – Mycie pacjenta 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu aplikowanego w postaci pianki na bazie 
gazu, do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjenta, neutralizującego zapachy, 
delikatnie myjącego skórę, zawierającego również substancje o właściwościach 
natłuszczających. Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo - czynnych  
w połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję 
niepożądanych drobnoustrojów. Oferowany przez nas produkt nie powoduje podrażnień skóry 
i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu. Produkt do stosowana bez 
użycia wody, pH ok. 7, przebadany dermatologicznie Kosmetyk 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści proponowany preparat. 

Pytanie 19 
Dotyczy Zakresu 9 – Dezynfekcja rąk   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniem „F” uznaje skuteczność  minimum wobec "Candida 
albicans". 

 
 
 



 

Pytanie 20 
Dotyczy Zakresu 10 – Mycie rąk 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu w postaci nie zawierającej mydła 
emulsji, przeznaczonej do mycia rąk i ciała przez zabiegami chirurgicznymi i higienicznymi, 
dermatologicznie przebadanej, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej (zawiera 
alantoinę), zawierającej składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, nie 
zawierającej barwników i substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry, nie zawierającej 
parabenów, gotowej do użycia, kosmetyk. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 21 
Dotyczy Zakresu 10 – Mycie rąk 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu przeznaczonego do chirurgicznego  
i higienicznego mycia rąk. Możliwość  zastosowania u pacjentów leżących, mających problemy 
z utrzymaniem moczu, mających świąd odbytu i sromu, itp.. Produkt syntetyczny, bez  
zawartości mydła. Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo-czynnych  
w połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję 
niepożądanych drobnoustrojów. Na bazie laurylosiarczanów, z domieszką kwasu mlekowego. 
Dermatologicznie przebadany. pH ok.5. Gotowy do użycia. Kosmetyk.               
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 22  
Dotyczy Zakresu Zakres 11 – Dezynfekcja narzędzi   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniem „F” uznaje skuteczność  minimum wobec "Candida 
albicans". 

Pytanie 23 
Dotyczy Zakresu Zakres 12 – Dezynfekcja narzędzi   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniem „F” uznaje skuteczność  minimum wobec "Candida 
albicans". 

Pytanie 24 
Dotyczy Zakresu 13 – Dezynfekcja powierzchni   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność minimum wobec 
Mycobacterium terrae.  
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność  minimum wobec "Candida 
albicans", a pod określeniem "Tbc" skuteczność minimum wobec "Mycobacterium terrae oraz 
Mycobacterium avium ". 

Pytanie 25 
Dotyczy Zakresu 15 – Dezynfekcja powierzchni   
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w całym pakiecie produktu w jednorazowych 
opakowaniach zawierających po 100 szt. Chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści produkt w jednorazowych opakowaniach zawierających 100 
szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Pytanie 26 
Dotyczy Zakresu 15 – Dezynfekcja powierzchni   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida 
albicans". 

Pytanie 27 
Dotyczy Zakresu  16 – chusteczki alkoholowe   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida 
albicans". 

Pytanie 28 
Dotyczy Zakresu 17 – Dezynfekcja skóry   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida 
albicans". 

Pytanie 29 
Dotyczy Zakresu  18 – Dezynfekcja skóry   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida 
albicans". 

 
 



 

Pytanie 30 
Dotyczy Zakresu 20 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SPRAY 
Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie 20. Zamawiający określił 
zakres 20 jako „Dezynfekcja Powierzchni Spray” natomiast w docelowym opisie produktu 
podał charakterystykę preparatu do dezynfekcji skóry.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: „Preparat 
alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, gotowy do użytku,  
na bazie etanolu i 1-propanolu (min. 60g na 100g płynu), bez zawartości innych dodatkowych 
substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, amin. Bezbarwny. Spektrum 
działania: B (także MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HSV, Rota, Noro, Vaccinia w czasie  
do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min.), Dobra tolerancja materiałowa. Wyrób medyczny 
kl IIa. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. W cenę opakowania należy 
wkalkulować spryskiwacz lub pompkę. Opakowania: 1l  
Lub 
Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i sprzętu 
medycznego, dobra tolerancja materiałowa. Gotowy do użycia. Bez dodatkowych substancji 
aktywnych. Spektrum działania  B(w tym MRSA) V ( HCV, HBV, HIV, Rota, Adeno do 1 min, 
Noro, Papova- do 10 min; wyrób medyczny kl II a możliwość stosowania od pierwszego dnia 
życia.  W cenę opakowania należy wkalkulować spryskiwacz lub pompkę”. 

Pytanie 31 
Dotyczy Zakresu 20 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SPRAY 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 
30. 

Pytanie 32 
Dotyczy Zakresu 25 – Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o spektrum działania i czas działania: B, Tbc 
(M.terrae, M.avium lub M.Tuberculosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, 
Vaccinia, Polyoma SV40) – do 15 min, stężenie roztworu roboczego do 0,5%. Z możliwością 
rozszerzenia spektrum bójczego: o wirusa Adeno w dłuższym czasie i wyższym stężeniu 
roztworu roboczego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 33 
Dotyczy Zakresu 25 – Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji 
powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, produktu na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych, biguanidu oraz amin, skutecznego wobec: B, Tbc, F, V (BVDV, Vaccinia, 
Rota) – do 15 min, stężenie roztworu roboczego do 0,5%., w opakowaniach 1L z dozownikiem  
i 5kg (produkt w płynie). 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 34 
Dotyczy Zakresu 33 – Preparat do dezynfekcji narzędzi 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu  bezaldehydowego, opartego  
o aktywny tlen, zawierającego nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, 
preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu 
medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, 
prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Posiada paski testowe, 
sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. 
pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych.   spektrum działania w stężeniu 
2% i czasie działania do 10 minut: B, F (Candida albicans, Aspergilius niger), V (Polio, Adeno, 
Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium 
Tuberculosis – wysokie obciążenie, spory w niskim obciążeniu zgodnie z EN 13704 (Bacillus 
subtilis, Clostridium difficile).  Opakowanie: 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. 
Pozytywna opinia Karz Storz. Paski testowe wliczone w cenę. Opakowania posiadające 
oryginalna etykietę w j. polskim. Tablice i naklejki zgodnie z SIWZ. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 35 
Dotyczy Zakresu 33 – Preparat do dezynfekcji narzędzi 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wieloenzymatycznego preparatu  na bazie 
aktywnego tlenu, zawierającego nadwęglan sodu, preparatu przeznaczonego do mycia  
i dezynfekcji, do manualnego oraz półautomatycznego reprocesowania narzędzi, 
oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych 
materiałów jak silikon, poliwęglan, szkło akrylowe, z możliwością stosowania w myjniach 
ultradźwiękowych. Spektrum działania w stężeniu 2% i czasie do 15 min w warunkach 
brudnych: B (w tym Tbc – Mycobacterium terrae), F (Candida albicans), V (Adeno, Polio, 
Polyoma SV40, Vaccinia), S (C.difficile, B.Subtillis). Ponadto produkt jest skuteczny wobec 
Asprgilios Niger w oferowanym stężeniu w czasie 15 min. W warunkach czystych lub 30 min. 
W warunkach brudnych. Opakowanie: 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. Pozytywna 
opinia Karz Storz. Paski testowe wliczone w cenę. Opakowania posiadające oryginalna etykietę 
w j. polskim. Tablice i naklejki zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 36 
Dotyczy Zakresu 37 – Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwuskładnikowego preparatu do dezynfekcji  
i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie zawierające składnik bazowy 
(kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący umożliwiający 
otrzymanie roztworu roboczego o neutralnym pH. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący 
min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium. 
Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M. terrae, M. avium) , V (Adeno, Noro, 
Vaccinia), S -  (w tym Cl. difficile) w czasie do 5 min., Polio do 15 min. Koncentrat w płynie. 
Stężenie roztworu roboczego 2%. Wyrób medyczny kl. IIa  



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 37 
Dotyczy Zakresu 37 – Dezynfekcja powierzchni  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum 
wobec „Candida albicans”.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida 
albicans”. 

Pytanie 38 
Dotyczy Zakresu 38 - MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZEDZI CHIRURGICZNYCH - W POSTACI 
KONCENTRATU 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu na bazie 
między innymi: chlorku didecylodimetylkoamonowego, niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, enzymów. Produkt do manualnego mycia i dezynfekcji 
endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Spektrum działania: B (wg 
EN 13727, EN 14561), V (HIV, HBV, HCV), F (drożdże wg EN 13624, EN 14562) w czasie do 15 
minut. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 39 
Dotyczy Zakresu 38. - MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZEDZI CHIRURGICZNYCH - W POSTACI 
KONCENTRATU 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając „spektrum działania: B (wg EN 13727 lub 
EN 14561), V (HIV, HBV, HIV), F (drożdże wg EN 13624 lub EN 14562), Tbc, w czasie do 15 
minut”, miał na myśli poprzez skrót Tbc (Mycobaterium Tuberculosis lub Mycobaterium 
Terrae) zgodnie z normą EN 14348 lub EN 14563? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z wymaganiami SIWZ, pod określeniem „Tbc” 
rozumie skuteczność wobec Mycobaterium Tuberculosis lub Mycobaterium Terrae. 

Pytanie 40 
W przypadku zmiany wielkości opakowań, prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość 
opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź czy ilość opakowań wycenić zgodnie z zasadami 
matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zmiany wielkości opakowań, ilość opakowań należy 
zaokrąglać w górę do pełnego opakowania (bez wyceny opakowań ułamkowych). 

Pytanie 41 
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679  
z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone  
do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt  
z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów 



 

zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt  
z żywnością. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby 
medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. 

Pytanie 42 
Dotyczy Zakresu 1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekcyjnego na bazie 
dichlorozyncjanu sodu, który to preparat posiada szereg badań wykonanych w warunkach 
brudnych. Preparat o szybszym działaniu niż wymagany, redukcja clostridium difficile w 6000 
ppm preparat konfekcjonowany w opakowaniach po 300 tabletek. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 43 
Dotyczy Zakresu 3 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu  w płynie na bazie roztwór rodników 
ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, 
oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, 
prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, 
poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, 
bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach 
okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. 
Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie 
powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach  500ml z przeliczeniem ilości.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 44 
Dotyczy Zakresu 8  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowania  
po 400ml, spełniającego wymogi zapisów siwz o neutralnym ph ok 5. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniach po 400 ml z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 

Pytanie 45 
Dotyczy Zakresu 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt 
biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty 
biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U.  
z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji 
produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza 
się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej 



 

dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały 
promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów 
leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć  
w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki,  
w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem 
zamówienia zakresie zadania 9 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. 
Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie 
został zarejestrowany jako produkt leczniczy. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego 
pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Dodatkowo pragniemy poinformować,  
iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty  
do dezynfekcji rąk co w bezpośredni sposób wskazuje na ograniczenie konkurencji i naraża 
zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. Dodatkowo Zamawiający 
dopuszcza w powyższej pozycji preparat zawierający 75g alkoholu izopropylowego 
zarejestrowany jako produkt biobójczy, bezzasadne w takim razie a wręcz irracjonalne wydaje 
się żądanie aby preparat na bazie alkoholu etylowego był produktem leczniczym. Taki zapis 
ma służyć jedynie ograniczeniu konkurencji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 46 
Dotyczy Zakresu 10  
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  
do oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk  
na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości 
mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których stwierdzono kontaktowe 
zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce 
odleżyn. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 47 
Dotyczy Zakresu 12 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku 
benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych 
wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne 
grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia 
w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro  
– w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 
30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą 
zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują 
skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Dodatkowo pragniemy poinformować,  
iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty  
co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża 
zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 

Pytanie 48 
Dotyczy Zakresu 14 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych 
o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi 
normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa 
staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,HIV, Norowirus, influenza A, 
Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze 
oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości 
bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane 
zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach 
brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo 
chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych 
powierzchniach.Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia 
jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez 
ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych 
kosztów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 49 
Dotyczy Zakresu 15 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych 
o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi 
normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, 
staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,HIV, Norowirus, influenza A, 
Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze 
oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości 
bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane 
zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach 
brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo 
chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych 
powierzchniach.Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia 
jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez 
ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych 
kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 50 
Dotyczy Zakresu 16 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Chusteczek dezynfekcyjnych 
impregnowanych alkoholem etylowym do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia 
placówek. Produkt zgodny z normą EN 16615 w zakresie dezynfekcji poprzez przetarcie 
powierzchni. Szerokie spektrum bójcze: : B (EN 14561), F (EN 14562 – Candida i Aspergilus), 
Tbc (EN 14563 – M.Avium i M.Terrae), V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota, Noro i Adeno) w czasie  
do 1 minuty. Produkt nie może być sklasyfikowany jako drażniący (nie posiada oznakowania 
Xi). Konfekcjonowane w tuby po 200 sztuk. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 51 
Dotyczy Zakresu 16 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Chusteczek dezynfekcyjnych 
impregnowanych alkoholem etylowym do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia 
placówek. Produkt zgodny z normą EN 16615 w zakresie dezynfekcji poprzez przetarcie 
powierzchni. Szerokie spektrum bójcze: B (EN 14561), F (EN 14562 – Candida i Aspergilus), Tbc  
(EN 14563 – M.Avium i M.Terrae), V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota, Noro i Adeno) w czasie  
do 1 minuty. Produkt nie może być sklasyfikowany jako drażniący (nie posiada oznakowania 
Xi).  Konfekcjonowane w tuby po 150 sztuk. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 52 
Dotyczy Zakresu 18 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego  
i chlorheksydyny o szerokim spektrum działania B,F,Tbc,V do 30s. Pragniemy poinformować,  
iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty  
co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża 
zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 53 
Dotyczy Zakresu 20 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego  
o szerokim spektrum działania B,F,Tbc,V do 30s. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy 
przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza 
przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie 
nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30. 

Pytanie 54 
Dotyczy Zakresu 20 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi  
i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec (EN 
13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563)  
w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność 
mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie 
 z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II –warunki praktyczne). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30. 

 
 



 

Pytanie 55 
Dotyczy Zakresu 20 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Preparatu do szybkiej dezynfekcji miejsc 
trudnodostępnych na bazie jednego alkoholu etanolu o stężeniu 72g na 100ml,  
nie sklasyfikowany jako substancja żrąca i drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim 
spektrum biobójczym: B (EN 14561), F (EN 14562 - Candida i Aspergillus), Tbc (EN 14563 - 
M.Terrae i M.Avium), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro i Adenowirus) i krótkim 
czasie działania maksymalnie do 1 minuty. Możliwość nasączania suchych chust preparatem 
potwierdzone badaniami zgodnie z EN 16615.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30. 

Pytanie 56 
Dotyczy Zakresu 24 
Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego  
w opakowania po 200ml z przeliczeniem ilości. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 200 ml z odpowiednim 
przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 

Pytanie 57 
Dotyczy Zakresu 25 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego 
wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231  
o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze  
(EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624,  
EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%  
z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane  
w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie 
preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach 
praktycznych. Jednocześnie prosimy o możliwość zaproponowania preparatu w opakowaniach 
1l, 3l lub 5l w zależności od wymagań zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem 
ilości.Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie 
wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie 
konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 58 
Dotyczy Zakresu 25 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych i amin bez zawartości pochodnych alkoholu,  wykazującego spektrum 
działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV, Vaccinia) w czasie 15 minut już 
przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusa Polio i Adeno. Preparat posiadający 
oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych  
i neonatologicznych. Jednocześnie prosimy o możliwość zaproponowania preparatu  
w opakowaniach 1l z dozownikiem przelewowym oraz kanistrach 5l z odpowiednim 



 

przeliczeniem ilości. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia 
jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez 
ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych 
kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 59 
Dotyczy Zakresu 33 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników 
zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji 
termostabilnych i termolabilnych narzędzi, endoskopów (opinia producenta) z możliwością 
stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi 
materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok.1,75% wobec bakterii, 
grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut.  
Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami – faza 2, etap 2 - wedlug 
obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna 
grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-
EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Pragniemy poinformować,  
iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty  
co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża 
zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 60 
Dotyczy Zakresu 34 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku 
benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych 
wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne 
grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia 
w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro  
– w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 
30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą 
zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują 
skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Dodatkowo pragniemy poinformować,  
iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty  
co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża 
zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje opisy SIWZ. 

Pytanie 61 
Dotyczy Zakresu 38 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku 
benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych 
wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne 



 

grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia 
w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro  
– w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio  
w czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną 
normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują 
skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Konfekcjonowany w opakowania po 5l  
z przeliczeniem ilości. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu 
zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy 
ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie 
nieuzasadnionych kosztów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 62 
Dotyczy Zakresu 1 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje preparatu o działaniu na Tbc 
(Mycobacterium tuberculosis lub mycobacterium terrae wraz z mycobacterium avium) oraz na 
spory (clostridium difficile R 027). Jeśli nie, to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż oczekuje preparatu o działaniu na Tbc (Mycobacterium 
tuberculosis lub mycobacterium terrae wraz z mycobacterium avium) oraz na spory 
(clostridium difficile R 027). 

Pytanie 63 
Dotyczy Zakresu 2 
Prosimy o ujednolicenie wymagań w obydwu preparatach. W jednej pozycji zamawiający 
oczekuje preparatu 14 dniowego z opiniami bez pasków testowych a w drugiej pozycji 7 
dniowego bez opinii i z paskami testowymi. Prosimy również o wyjaśnienie tych rozbieżności 
na podstawie istniejących procedur czasowych i sprzętowych u Zamawiającego opierając się 
na uzasadnieniu prawnym, faktycznym i organizacyjnym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 64 
Dotyczy Zakresu 4 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „efekt leczniczy” i w jaki sposób zamawiający będzie go oceniał, 
skoro jednocześnie Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako 
kosmetyk a nie jako produkt leczniczy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, wykreślając zapis „efekt leczniczy”. 

Pytanie 65 
Dotyczy Zakresu 4 
Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem pH neutralne. Jaki zakres pH 
uzna za neutralne? 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem pH neutralne rozumie wartości: 4,7-5,6. 

Pytanie 66 
Dotyczy Zakresu 7 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie, dlaczego zamawiający stosuje kompletnie różne 
wymagania od dwóch produktów do wyboru w jednym zadaniu. W pierwszej pozycji oczekuje 
preparatu alkoholowego o działaniu na B, F, Tbc, MRSA.F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Papova) 
a w drugiej oczekuje preparatu bezalkoholowego o działaniu na MRSA. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż znaczenie ma konkretny skutek możliwy do osiągnięcia za pomocą 
różnych środków. 

Pytanie 67 
Dotyczy Zakresu 9 
W pozycji 1 zamawiający wyraźnie dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu 
zamówienia, co jest sprzeczne z ustawą PZP. Ten preparat to Desmanol firmy Schulke Polska. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie w tej pozycji:  
1. Preparatu na bazie chlorheksydyny lub czwartorzędowych związków amoniowych lub 
butanodiolu bez etanolu i kwasu mlekowego, przedłużony czas działania do 3 godzin, 
przebadany dermatologicznie, spektrum działania: B, F, V. Produkt leczniczy, op. 500 ml                                          
oraz 
2. Alkoholowego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 
minimum 80%, z dodatkiem pantenolu, gliceryny. wit. E, spektrum działania: B, F, Tbc, V,  
w tym wirusy noro, rota, Adeno, Polio – do 30 sekund), przedłużony czas działania do 3 godzin 
dezynfekcja higirniczna do 30 sekund, chirurgiczna max 1,5 minuty, dostosowany  
do dozowników Dermados. Op. 500 ml lub 1 litr lub w opakowaniach w systemie zamkniętym 
w op. 750 ml. Produkt biobójczy  
Oraz 
3. Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,z dodatkiem kwasów 
organicznych, bez etanolu i kwasu mlekowego, dezynfekcja chirurgiczna max 3 minuty, 
przedłużony czas działania do 3 godzin, przebadany dermatologicznie, pH 5,0 – 5,5 ,spektrum 
działania: B, F, V ( w tym wirusy Herpes simplex, Rota) Op. 500 ml. Produkt leczniczy 
Prosimy o dopuszczenie wszystkich 3 preparatów co pozwoli zwiększyć konkurencyjność przy 
wyborze oferty a to wskazuje na zaoszczędzenie wysokich kwot pieniężnych. 
Jeśli nie to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 68 
Dotyczy Zakresu 10 
Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w pozycji 1 oczekuje preparatu 
wykazującego działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze a w drugiej pozycji takich 
wymagań już nie oczekuje. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „Wykazujący 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze” z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ. 



 

Pytanie 69 
Dotyczy Zakresu 10 
Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej możliwości oczekiwania, aby preparat 
zarejestrowany jako „kosmetyk” wykazywał działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. 
Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie rozstrzygał, że produkt zarejestrowany 
jako „kosmetyk” wykazuje wymagane działanie bójcze. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „Wykazujący 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze” z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ. 

Pytanie 70 
Dotyczy Zakresu 11 
Prosimy o wyjaśnienie, czy producent myjni CHOYANG CYW dopuszcza preparaty na bazie 
aldehydu glutarowego. Jeśli tak prosimy o dopuszczenie produktu na tej bazie, spełniającego 
wszystkie wymogi. Preparat na bazie aldehydu bursztynowego posiada tylko firma Schulke 
Polska. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 71 
Dotyczy Zakresu 11 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis F, Tbc. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem "F" uznaje skuteczność  minimum wobec "Candida 
albicans",  a pod określeniem "Tbc" skuteczność minimum wobec "Mycobacterium terrae”. 

Pytanie 72 
Dotyczy Zakresu 11 
Prosimy o podanie ilości ewentualnie poproszonych pasków testowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż podmiot P3 oczekuje 750 szt. pasków testowych. 

Pytanie 73 
Dotyczy Zakresu 11 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane spektrum działania musi być wykonane w warunkach 
brudnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 74 
Dotyczy Zakresu 12 
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. 
Prosimy o dopuszczenie preparatu w płynnym koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi  
na bazie czwartorzędowych związków amoniowych oraz tenzydów posiadającego działanie 



 

bójcze na bakterie, drożdże i wirusy w czasie do 15 minut. Z możliwością stosowania  
w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. W opakowaniach 6 l. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 75 
Dotyczy Zakresu 12 
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. 
Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający będzie rozstrzygał czy preparat  
z pozycji 1 będzie miał możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu 
białkowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż będzie rozstrzygał 7 dniowy termin ważności preparatu na podstawie 
deklaracji/oświadczenia. 

Pytanie 76 
Dotyczy Zakresu 12  
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. Prosimy o wyjaśnienie w jakim czasie ma działać preparat z pozycji 1 na wirusa 
Adeno? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje preparatu (opisanego w pozycji 1 lub 2), który będzie miał 
działanie na wirusa Adeno w czasie minimum 60 minut. 

Pytanie 77 
Dotyczy Zakresu 12 
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. Prosimy o wyjaśnienie jakiego spektrum działania wymaga Zamawiający od preparatu 
z pozycji 2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje następującego spektrum: B, Tbc (M. terrae i M. avium), F, V 
(BVDV, Vaccinia), możliwość rozszerzenia o Adeno. 

Pytanie 78 
Dotyczy Zakresu 12 
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod skrótami F, Tbc? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida 
albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność wobec (M. Tuberculosis lub M. 
Terrae). 



 

Pytanie 79 
Dotyczy Zakresu 13   
W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia 
co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy 
Schulke. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod skrótami F, Tbc. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida 
albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność wobec M. Terrae. 

Pytanie 80 
Dotyczy Zakresu 13 
Prosimy o potwierdzenie, że tak jak w przypadku wymogów w pozycji 1 Zamawiający wymaga 
również w pozycji 2 aby preparat miał zastosowanie w oddziale pediatrycznym  
i noworodkowym. Jeśli nie to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby również preparat z pozycji drugiej miał zastosowanie  
w oddziale pediatrycznym i noworodkowym. 

Pytanie 81 
Dotyczy Zakresu 13 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający ewentualnie będzie stosował preparat  
z pozycji 2 aby osiągnąć działanie preparatu na Tbc w czasie 15 minut. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przyjmuje metodykę określoną przez producenta. 

Pytanie 82 
Dotyczy Zakresu 13 
Prosimy o wskazanie producentów głowic USG, które posiada zamawiający. Powszechnie 
wiadomo, że nie wszystkie preparaty można zastosować do wszystkich głowic. Jest to bardzo 
ważne z punktu widzenia Zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, aby uniknąć roszczeń 
odszkodowawczych w przypadku ewentualnych zniszczeń głowic USG. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje preparatów wykazujących kompatybilność materiałową na min. 
dobrym poziomie z materiałami takimi jak poliwęglan, co pozwoli na bezpieczne stosowanie 
zaproponowanego preparatu w obszarze sprzętu medycznego. Głowice producentów takich 
jak np.: Siemens, BKMedical, Esaote, Whitemed. 

Pytanie 83 
Dotyczy Zakresu 13 
Prosimy o wyjaśnienie czy każde opakowanie indywidualne powinno posiadać spryskiwacz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż każde opakowanie powinno indywidualne powinno posiadać 
spryskiwacz. 

Pytanie 84 
Dotyczy Zakresu 14 
Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod skrótem Tbc? 



 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „Tbc” uznaje aktywność wobec M. tuberculosis 
czyli zgodnie z normą badanie skuteczności przy użyciu szczepu M. tuberculosis lub M. terrae. 
Zamawiający odstępuje od zapisu „aktywny wobec biofilmu”. Zamawiający nie oczekuje badań 
z odciśniętej chusteczki, potwierdzających skuteczność. 

Pytanie 85 
Dotyczy Zakresu 14 poz. 2 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie 
oceniał, że preparat jest skuteczny wobec biofilmu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „aktywny wobec 
biofilmu”. 

Pytanie 86 
Dotyczy Zakresu 14 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że produkt ma mieć zastosowanie do głowic USG. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że produkt może być bezpiecznie stosowany wobec głowic USG. 

Pytanie 87 
Dotyczy Zakresu 14 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że preparat ma mieć żądane spektrum działania z odciśniętej 
chusteczki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie oczekuje badań z odciśniętej chusteczki, potwierdzających skuteczność. 

Pytanie 88 
Dotyczy Zakresu 15 poz.1 
Prosimy o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach min. 13 cm x 18 cm,  
w opakowaniach 125 szt., nasączonych alkoholem o spektrum działania przeciw bakteriom, 
drożdżom, prątkom, wirusom w czasie do 1 minuty. Jeśli nie to prosimy o merytoryczne  
i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 89 
Dotyczy Zakresu 15 poz.1 
Prosimy o potwierdzenie, że tak jak w przypadku poz. 2 zamawiający również w poz. 1 
oczekuje wymaganych badań mikrologicznych z odciśniętej chusteczki. Jeśli nie to prosimy  
o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odstępuje od wymogu badania skuteczności z odciśniętej chusteczki. 

 
 



 

Pytanie 90 
Dotyczy Zakresu 16 
Prosimy o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach min. 13 cm x 18 cm,  
w opakowaniach 125 szt., nasączonych alkoholem o spektrum działania przeciw bakteriom, 
drożdżom, prątkom, wirusom w czasie do 1 minuty. Wymóg 150 szt. w opakowaniu i opis 
wskazuje na produkt firmy Schulke Polska 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 91 
Dotyczy Zakresu 16 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu minimalnie dwóch substancji czynnych  
z jednej lub dwóch grup chemicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowanie dwóch substancji czynnych ma na celu 
osiągnięcie optymalnego zakresu skuteczności mikrobójczej. 

Pytanie 92 
Dotyczy Zakresu 16 
Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu  
o działaniu na Adeno i Noro wirusa a w pozycji 2 takiego wymogu nie ma. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przygotowując zakres skuteczności bójczej miał na uwadze 
różnorodność podmiotów będących odbiorcą ww. preparatu. Zamawiający dopuszcza 
wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 

Pytanie 93 
Dotyczy Zakresu 16  
Prosimy o potwierdzenie, że obydwa preparaty powinny mieć potwierdzone badania 
wymaganej skuteczności z odciśniętej chusteczki, tak jak to wymaga Zamawiający w Zakresie 
15. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje badań z odciśniętej chusteczki, potwierdzających 
skuteczność. 

Pytanie 94 
Dotyczy Zakresu 17 
W poz. 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia  
i wybrał produkt firmy Schulke Polska o nazwie Kodan. W związku z powyższym prosimy  
o dopuszczenie preparatu bez zawartości nadtlenku wodoru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 95 
Dotyczy Zakresu 17  
Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 tak jak w poz. 2 Zamawiający oczekuje preparatu bez 
jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych. 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje preparatu bez jodu, związków amoniowych, 
chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych. 

Pytanie 96 
Dotyczy Zakresu 17 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod skrótami: F, Tbc? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjasnia, iż pod skrótami: „F”, „Tbc” rozumie skuteczność minimum wobec: „F” 
– „Candida albicans”, „Tbc” –  „M. tuberculosis lub M. terrae”. 

Pytanie 97 
Dotyczy Zakresu 18 
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający będzie stosował preparat do noworodków? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż część podmiotów biorących udział w postępowaniu będzie 
stosować preparat u noworodków. 

Pytanie 98 
Dotyczy Zakresu 18 
Jeśli tak to w jaki sposób Zamawiający będzie to oceniał? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. 

Pytanie 99 
Dotyczy Zakresu 18 
Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zastosowania u noworodków powinna być 
potwierdzona wpisem do CHPL. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania produktów bezpiecznych w użyciu wobec noworodków. 

Pytanie 100 
Dotyczy Zakresu 18 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu bez jodu, związków 
amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych tak jak w Zakresie 17 poz. 2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 101 
Dotyczy Zakresu 18 
Prosimy o dopuszczenie preparatu bez zawartości nadtlenku wodoru. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 
 



 

Pytanie 102 
Dotyczy Zakresu 20 
Zakres 20 ma tytuł – Dezynfekcja powierzchni spray. W treści opisu przedmiotu zamówienia 
wynika, że należy zaproponować preparaty do dezynfekcji skóry. Prosimy o wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 
30. 

Pytanie 103 
Dotyczy Zakresu 21 
W zakresie 21 Zamawiający dokonał wyboru produktów na etapie opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez opis produktów jak i stworzenie jednego pakietu. Jednocześnie należy 
podkreślić, że w poszczególnych pozycjach nie można zaproponować odpowiedników, jak to 
zamawiający usiłował zrobić w pozostałych zakresach. W związku z powyższym oraz w świetle 
rażącego złamania przez Zamawiającego ustawy PZP wnosimy o dopuszczenie  
do poszczególnych pozycji innych produktów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z poniższymi odpowiedziami. 

Pytanie 104 
Dotyczy Zakresu 21 poz.1, 4 i 9 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób preparaty z tych pozycji mają być kompatybilne  
ze środkiem do wstępnej dezynfekcji, skoro taki środek nie występuje w Zakresie 21 i na tym 
etapie postępowania nie można określić jaki środek do wstępnej dezynfekcji wybierze 
Zamawiający. Możliwe jest jedynie wymaganie kompatybilności poszczególnych środków 
stosowanych do myjni automatycznych wymienionych w zakresie 21. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 105 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-
dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, 
przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania  
w twardej wodzie, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów?  
W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 106 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych  
i stomatologicznych, na bazie oleju parafinowego, niezawierający freonu, zarejestrowany jako 
wyrób medyczny, konfekcjonowany w opakowaniach 250ml?  



 

W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 107 
Dotyczy Zakresu 21 poz. poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-
dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, 
przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, zawierający w składzie 
fosforany, krzemiany, wodorotlenek sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.  
-czynnych, węglowodorów, fosfonianów, glicerolu, niewymagający neutralizacji, o pH powyżej 
10, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku 
zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne 
uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 108 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści płynny, neutralny preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi 
medycznych, skład: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, 
inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi 
preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych 
preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 109 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści płynny preparat płuczący, ułatwiający schnięcie metalu, szkła  
i sprzętu anestezjologicznego, skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy 
organiczne, inhibitory korozji. Dozowanie: 0,3-1ml /l. do stosowania w automatycznej myjni-
dezynfektorze, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów?  
W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 110 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści płynny w koncentracie preparat bez aldehydów, skład: niejonowe 
zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości 
polikarboksylanów, ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi preparatami 
do myjni-dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny? W przypadku braku zgody  
na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 111 
Dotyczy Zakresu 21  poz.7  
Czy Zamawiający dopuści płynny preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych. Skład: 
niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości 
polikarboksylanów. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek 
na mocz, misek i "nerek". Środek odkamieniający. Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości 
wody. ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-
dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny? 
W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 112 
Dotyczy Zakresu 21 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści płynny, alkaliczny preparat myjący. Skład: wodorotlenek sodu, 
krzemian sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, 
fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., kontenerów, szkła, oraz 
wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego,  ph: 11,8-12,2 (koncentrat),  
do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, kompatybilny z pozostałymi 
preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych 
preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 113 
Dotyczy Zakresu 21 poz.9  
Czy Zamawiający dopuści płynny, preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, 
przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, 
przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy, dozowanie: 1ml/l. ph: 1 (koncentrat), 
przeznaczony do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, kompatybilny  
z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny? 
W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 114 
Dotyczy Zakresu 23  
 W zakresie 23 Zamawiający dokonał wyboru produktów na etapie opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez opis produktów jak i stworzenie jednego pakietu. Stworzenie pakietu ma 
zapewne sens przy preparatach do maszynowego przygotowania narzędzi. Jednak  
w przypadku Zakresu 23 jest jedynie i wyraźnie wskazaniem na firmę Shulke Polska, która jako 
jedyna może spełnić taki pakietowy wymóg. Jednocześnie należy podkreślić,  
że w poszczególnych pozycjach nie można zaproponować odpowiedników, jak to zamawiający 



 

usiłował zrobić w pozostałych zakresach. W świetle rażącego złamania przez Zamawiającego 
ustawy PZP wnosimy o: 1.Wydzielenie z Zakresu 23 wszystkich pozycji do oddzielnych 
Zakresów. 2.Dopuszczenie do poszczególnych pozycji innych produktów jak to Zamawiający 
czyni w prawie wszystkich zakresach. 3.Szczególna sytuacja dotyczy produktu z pozycji  
6. Zamawiający wskazuje tu konkretnie na produkt Octenisept firmy Schulke Polska. Wiadomo 
powszechnie, że na rynku dostępne są produkty identycznym składzie substancji aktywnych  
o identycznej ich ilości (1 mg/ml Octenidinum dihydrochloridum i 20 mg/ml 
Phenoxyethanolum),  oraz zastosowaniu, zarejestrowane jako produkt leczniczy. W związku  
z powyższym prosimy o co najmniej wydzielenie poz. 6 i dopuszczenie produktów o wyżej 
wymienionym składzie jak Octenisept o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym.  
W opakowaniach 250 ml i 1 litr. 4.Prosimy o merytoryczne uzasadnienie działania preparatu 
na rany przeciw wirusom HIV, HBV, Herpes Simplex i pierwotniaki) – dot. Poz. 6. 5.Wydzielenie 
co najmniej poz. Nr 6 co pozwoli na zachowanie konkurencyjności a nie pewnej wygranej 
Firmy Schulke Polska. Zamawiający w ten sposób jest w stanie zaoszczędzić od 30 % do 40% 
tylko na Octenisepcie. Zamiast wydać ok. 700 tys. Netto, może wydać ok. 450 – 500 tyś. Netto. 
Oszczędność to od 200 do 250 tyś. zł netto a nawet 300 tyś zł netto. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 115 
Dotyczy Zakresu 27 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie glukoprotaminy, QAV, 
zawierający inhibitory korozji, nie zawierający aldehydów, o spektrum działania - B, F, Tbc 
(mycobacterium tuberculosis),V(Tr HSV-1) - 10min. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja 
chemiczno-termiczna w temp. 60 o C narzędzi chirurgicznych metalowych i z tworzyw 
sztucznych, łóżek, kaczek i basenów. Dozowanie: 10 ml/l. ph: 5,5 (koncentrat)?  
W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne  
i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 116 
Dotyczy Zakresu 27   poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz 
łóżek i kontenerów, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki 
konserwujące, inhibitory korozji, dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat), kompatybilny 
ze środkiem z poz. 1? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów 
prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 117 
Dotyczy Zakresu 28  
Czy Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych, 
zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory 
korozji, pH neutralne 6,7-7,3 (koncentrat)? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne 
uzasadnienie. 



 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 118 
Dotyczy Zakresu 29 
Czy Zamawiający dopuści płynny, preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, 
przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, 
przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/l. ph: 1 (koncentrat), 
zarejestrowany jako wyrób medyczny? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne 
uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 119 
Dotyczy Zakresu 30 
Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-
dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, 
przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, zawierający w składzie 
krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji, niezawierający środ. pow.-czynnych, 
węglowodorów, aldehydów, fosforanów i fosfonianów, dozowanie: 5ml /l. ph: 14 
(koncentrat). Możliwość stosowania w twardej wodzie? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne  
i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 

Pytanie 120 
Dotyczy Zakresu 31 
Czy Zamawiający dopuści płynny preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych. Skład: 
niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości 
polikarboksylanów. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek 
na mocz, misek i "nerek". Środek odkamieniający. Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości 
wody. ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), zarejestrowany jako wyrób medyczny? 
Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 121 
Dotyczy Zakresu 32 
Czy Zamawiający dopuści płynny, alkaliczny preparat myjący. Skład: wodorotlenek sodu, 
krzemian sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, 
fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., kontenerów, szkła, oraz 
wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego, obuwia operacyjnego,  ph: 11,8-12,2 
(koncentrat), dozowanie 5ml/l, do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze? Jeśli nie 
to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 122 
Dotyczy Zakresu 33 
Prosimy o potwierdzenie, że preparat wymagany w tym zakresie musi posiadać pozytywną 
opinię producentów endoskopów: Olympus, Storz, Wolf oraz paski testowe do kontroli 
aktywności wliczone w cenę. Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 123 
Dotyczy Zakresu 34 
Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego termolabilnego, 
płynny w koncentracie, nie wymagający stosowania aktywatora, nadający się także do myjni 
UV, na bazie chlorku benzalkoniowego, pochodnych biguanidyny i surfaktantów, bez 
aldehydów, zw. nadtlenowych, chloru, fenolu, spektrum działania: B, F (c. albicans), V (HBV, 
HIV, HCV) w czasie 15 min., stężenie roztworu roboczego do 1%, wyrób medyczny kl. IIb, 
konfekcjonowany w opakowaniach 6l? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne 
uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparatu spełniające wymogi SIWZ. 

Pytanie 124 
Dotyczy Zakresu 35 
Czy Zamawiający dopuści preparat o pH neutralnym 6,4, spełniający wszystkie pozostałe 
wymogi zawarte w SIWZ? 
Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 125 
Dotyczy Zakresu 37 
Czy Zamawiający dopuści jednoskładnikowy preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni 
wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, wykazujący dobrą kompatybilność 
materiałową, spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc (M. Terrae, M. Avium), V (Polio, 
Adeno), S (Cl. Difficile) w czasie 10 min., koncentrat w proszku, stężenie roztworu roboczego 
2%, wyrób medyczny l. IIa, konfekcjonowany w opakowaniach 160g? 
Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 126 
Dotyczy Zakresu 39 
Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, 
bez aldehydów, kwasu octowego, chloru, fenolu, związków amoniowych, nadtlenku wodoru 
na bazie nadwęglanu sodu, aktywny po przygotowaniu 24h, spektrum działania: B, F, V (HIV, 



 

HBV, HCV, Polio, Adeno, Rota, Papowa w czasie 10 min., spory - 15 min., konfekcjonowany  
w opakowaniach 160g? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparatu spełniające wymogi SIWZ. 

Pytanie 127 
Dotyczy SIWZ 
Jednocześnie podsumowując całą SIWZ wnosimy o unieważnienie postępowania wobec tak 
wielu błędów merytorycznych i prawnych, które powodują, że nie może być dokonany wybór 
zgodnie z wymaganiami ustawy PZP a co za tym idzie, niesie groźbę nieważności umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W zapytaniu Wykonawca nie określił konkretnego przykładu błędu merytorycznego lub prawnego, 
którego na aktualnym etapie postępowania nie można poprawić zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 
Brak jest spełnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp, która zobligowałaby 
Zamawiającego do unieważnienia postępowania. Brak jest jednocześnie spełnienia przesłanek,  
o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, które powodowałyby konieczność unieważnienia umów 
zawartych w wyniki niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę,  
iż ogólnikowość  pytania (wniosku o unieważnienie postępowania), w tym brak wskazania konkretnych 

przesłanek (faktycznych i prawnych) uniemożliwia udzielenie dokładniejszych wyjaśnień. 

Pytanie 128 
Dotyczy Zakresu  1  
Prosimy o wskazanie, czy przeliczając ilość litrów roztworu roboczego na ilość tabletek należ 
wziąć pod uwagę całe spektrum (B, Tbc, F, V, C. difficile) w czasie 15 min, w warunkach 
brudnych (10 tys. ppm) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy wziąć pod uwagę w przeliczaniu ilości roztworu roboczego  
na tabletki roztwór roboczy spełniający wymagania spektrum B, F, V, Tbc w warunkach 
odpowiadającym brudnym w czasie 15min., czyli bez uwzględnienia aktywności wobec C. 
difficile. 

Pytanie 129 
Dotyczy Zakresu  2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zaoferowania preparatu 
dopuszczonego do stosowania przez producenta myjni dezynfektora znajdującego się na 
wyposażeniu placówki.  
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 130 
Dotyczy Zakresu 2 
Z uwagi na to, że Zamawiający określił 14 dniowy czas trwałości preparatu  prosimy  
o potwierdzenie, że w przypadku preparatu 7 dniowego należy zaoferować dwukrotnie 
większą ilość opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 

 



 

Pytanie 131 
Dotyczy Zakresu 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny oparty na formule olej  
w wodzie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 132 
Dotyczy Zakresu 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny na bazie etanolu, 
(zawierającego 79,9 g etanolu  w 100g preparatu) lub na bazie etanolu oraz propan-2-ol 
zarejesrtowany jako produkt biobójczy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 133 
Dotyczy Zakresu 9 
Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować i wycenić 2 różne wielkości opakowań  
w formularzu cenowym dla każdego Zamawiającego, tj . w op. 0,5l , 1l lub innej wielkości 
mieszczącej się w zakresie., np.: 
„P3 – 450 litrów w opakowaniach 500 ml Ii1100 litrów w opakowaniach 1 litrowych 
P6 – 2303 + 1160 litrów w systemie zamkniętym kompatybilnym z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem, bądź wymiana dozowników na koszt Wykonawcy bez ingerencji  
w strukturę ściany” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wycenić oferowany produkt zgodnie z wytycznymi 
podanymi w tabeli Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo cenowy. Opis przedmiotu 
zamówienia. 

Pytanie 134 
Dotyczy Zakresu 9  
Prosimy o wskazanie, czy należy oferować taki sam preparat konfekcjonowany w różnych 
opakowaniach (system otwarty i zamknięty), czy tez można oferować różne preparaty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania jednego produktu dla różnych objętości oraz 
form opakowań. 

Pytanie 135 
Dotyczy Zakresu 16 
Prosimy o dopuszczenie chusteczek w opakowaniach do 150 sztuk o wymiarach 13x19cm 
spełniające wszystkie wymogi SIWZ, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 
 



 

Pytanie 136 
Dotyczy Zakresu 26 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny trójenzymatyczny do 
zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi i innych wyrobów medycznych na 
bazie IV-związków amonowych oraz kompleksie enzymatycznym, aktywny wobec B, F, V (HIV, 
HBV, HCV, Herpes, Vaccinia), Tbc  konfekcjonowany w opakowaniu 750 ml ze spryskiwaczem 
pianowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 137 
Dotyczy Zakresu 26  
Prosimy o wskazanie, czy w przypadku przeliczenia ułamkowe ilości należy zaokrąglić do 
pełnych opakowań w górę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że podczas przeliczania ułamkowe ilości należy zaokrąglić do pełnych 
opakowań w górę. 

Pytanie 138  
Dotyczy  Zakresu 33 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny działający wobec B, F (C. 
albicans, A. Niger), V (Polio, Adeno) oraz M. terrae i M. avium, C. difficile w czasie do 15 min 
oraz spory przy stężeniu 1% w czasie 30 min., o czasie aktywności używanego roztworu 
roboczego 24 godz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty” (aktualne brzmienie w załączeniu) oraz 
dodaje Załącznik nr 7 do SIWZ „Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana  
do Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” (w załączeniu). 
 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 25.06.2018 r., do godziny: 10.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 25.06.2018 r., godzina: 10:30 
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian 
 
 

PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 
 
 


