
 

 

SZP/BS 

                        Warszawa,  3 października 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 4 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na środków do dezynfekcji dla Centrum 
Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o., sygn. sprawy 84-W-D-09-2018. 
____________________________________________________________________________________ 

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 3, poz 1: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 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. Konfekcjonowany w saszetki 17,5 g. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 2. 
Dotyczy zakresu 3, poz 2: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  
o dopuszczenie do oceny preparatu opartego na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do 
mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych oraz głowic USG o szerokim spektrum 
biobójczym: B,F,(Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc i V (Polio i Adeno) do 15 min. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3. 
Dotyczy zakresu 3, poz 3: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 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. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4: 
Dotyczy zakresu 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu  
na bazie Dichloroizocyjanuranu sodu o szerszym spektrum działania b, f, v, tbc, s. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 5: 
Dotyczy zakresu 3, poz 3: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zakresu produkt z Zakresu 3 poz. 3  
i dopuści: Chusteczki poliestrowe 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.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  



 

 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6: 
Dotyczy zakresu 9: Czy Zamawiający w Zakresie 9 dopuści: Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta 
głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, 
nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty 
(EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, 
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk  
w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez 
zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? W PRZYPADKU ZGODY 
PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7: 
Dotyczy zakresu 3: Czy Zamawiający w Zakresie 10 dopuści: Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta 
głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, 
nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty 
(EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, 
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk  
w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, badanie płynu? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, badanie 
płynu? 
lub 
Chusteczki poliestrowe 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych.  
Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), 
Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty 
(BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, badanie 
płynu? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
____________________________________________________________________________________ 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 08.10.2018 r. do godz. 10:00.  
Nowy termin otwarcia ofert: 08.10.2018 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


