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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 06/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 04-05-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

 

Pytanie 1.  

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

epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 

istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 Paragraf 1 ust. 4 pkt. a) oraz Paragraf 1 ust. 8 do 

SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu 

dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści  § 1 ust. 4 pkt. a) oraz Paragraf 1 ust. 8 wzoru 

umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z 

dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki 

sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych 

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

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zapisy Paragrafu 1 są zapisami 

standardowymi, których Zamawiający nie zamierza modyfikować. Zamawiający zawarł 

w Paragrafie 8, ust. 2, pkt g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w 

sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 2.  

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

epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 

istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści 

zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 1 pkt. a), b), c) wzoru umowy (załącznik nr 

4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 

ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do 

naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do 

bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z 
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jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedz:  

Postępować zgodnie ze SIWZ. Zapisy Paragrafu 3 są zapisami standardowymi, których 

Zamawiający nie zamierza modyfikować. Zamawiający zawarł w Paragrafie 8, ust. 2, pkt 

g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w sytuacji, w jakiej obecnie się 

znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 3.  

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

epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 

bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 

istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści 

zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z 

przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi? 

Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz związanymi z tym implikacjami 

natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie 

wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w 

treści § 3  ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis 

pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących 

po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie 

publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z 

tym związanych?   

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Wskazany zapis par. 3, ust. 4, jak również 

sytuacje w których Wykonawca może odstąpić od umowy, odnosi się do uwarunkowań 

prawnych, tj. ustawy, która określa zasady i okoliczności odstąpienia od umowy. W 

związku z tym żaden inny zapis stojący w sprzeczności do uwarunkowań legislacyjnych 

nie będzie miał mocy prawnej, choćby został zatwierdzony przez obie strony. W par. 3, 

ust. 4 wyraźnie zapisano, że odstąpienie od umowy możliwe jest w przypadku i na 

zasadach określonych w ustawie Pzp. Należy zatem przyjąć, iż w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej działania dozwolone ustawą Pzp zostaną określone w aktach 

uzupełniających, o ile ustawodawca uzna je za zasadne. Zamawiający zawarł w 

Paragrafie 8, ust. 2, pkt g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w 

sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 4.  

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

skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 

istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści 

istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści 

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

przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) 

Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 
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p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została 

dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją 

(stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa 

na wniosek Wykonawcy, tylko w zakresie stopy inflacji, co jest oczywistym faktem – po 

roku obowiązywania umowy.  

 

 

Pytanie 5.  

Pytania dotyczące SIWZ: 
Czy w związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę trybu 

składania ofert z formy pisemnej na formę elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przesłanej drogą mailową lub złożonej na platformie Zamawiającego? Prosimy 

o określenie nowej formy składania, pozwoli to zachować większe środki bezpieczeństwa.  

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ.  

 

Pytanie 6.  

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu Produkt z Pakietu 1 poz. 11 i dopuści: 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf. wykonane z 

wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 

30x34 cm, zalewane 3 litrami roztworu roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność 

roztworu po zalaniu, gramatura 70g/m2, każda rolka -100szt.- chusteczek w jednorazowym 

wiaderku, opakowaniu sztywnym, zabezpieczonym specjalną plombą dozującą, produkt 

gotowy do użycia. 

lub 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf. wykonane z 

wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 

18x25 cm, zalewane 3 litrami roztworu roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność 

roztworu po zalaniu, gramatura 70g/m2, każda rolka -300szt.- chusteczek w jednorazowym 

wiaderku, opakowaniu sztywnym, zabezpieczonym specjalną plombą dozującą, produkt 

gotowy do użycia. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 7.  

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści: 

Spektrum B,F,V do 1 minuty? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 8.  

Dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 4  

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekująco-myjący, zapobiegający utrwalaniu 

zanieczyszczeń (zaschnięciu, koagulacji) i tworzeniu biofilmu na narzędziach, rozpuszczający 

zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie. W składzie IV-rzędowy węglan sodu 

wzbogacony o enzymy – proteaza, lipaza, amylaza. Skuteczność biobójcza środka : B, F, (C. 
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albicans), V(HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut w warunkach brudnych. Wyrób 

medyczny kl. IIb o nazwie Aniosyme Prime. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 9.  

Dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 6 

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci szybkodziałającej pianki do dezynfekcji i mycia 

powierzchni? Środek na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru i aktywnego tlenu. 

Spektrum działania: zgodnie z EN 16615(test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V 

zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. Możliwość rozszerzenia 

spektrum o wirusy Polio i Noro, zgodnie z EN 14476 lub równoważną oraz Cl. Difficile (R 

027) zgodnie z EN 16615. Wyrób medyczny o nazwie Incidin Oxy Foam S. W przypadku 

dopuszczenia wnosimy o możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SWIZ 

 

Pytanie 10.  

Dotyczą Pakiet 1 

 

10.1.Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B, F (C. albicans), V 

(HIV, HBV, HCV) w stężeniu 0,5% -10 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

10.2. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny(proteaza, lipaza, amylaza) preparat  

w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych o czasie kontaktu – 15 minut  

o potwierdzonym bezpiecznym zwilżaniu narzędzi do 72 godzin  

w opakowaniach a 750ml? 

 

10.3. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści piankę do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi 

chirurgicznych działającej w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 

(m.in. Vacinnia, BVDV, SARS-Cov-2), Adeno, Polio o wysokiej tolerancji materiałowej 

zawierającej N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina, Poli(oksy-1,2-

etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-Io] -.omega.-hydroksy-,propanian (sóI)  

w opakowaniach a 1l? W przypadku zgody prosimy o informację ile opakowań należy 

wycenić. 

 

10.4. Poz. 5 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  o  statusie 

produktu biobójczego, na bazie czwartorzędowych związków amonowych z pochodnymi amin,  

o spektrum działania wobec B, F (C. albicans), Tbc, V (HCV, Rota, Vaccinia) w stężeniu 0,5% 

-15 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o grzyby (A. niger) oraz Adeno i Noro,  

w opakowaniach a 1L?  W przypadku zgody prosimy o informację ile opakowań należy 

wycenić. 

 

10.5. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B, F (C. albicans), Tbc 

(M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, 

wirus grypy A, B, C, Ebola) w stężeniu 0,5% -15 min., spełniający pozostałe wymagania 

SIWZ? 
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10.6. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie nadtlenku wodoru o spektrum 

działania bakteriobójczym, grzybobójczym (w tym C.albicans_, wirusobójczym ( m.in. Adeno, 

Noro, Polio), sporobójczym(Clostridium Dificile,  Clostridium Dificile rybotyp 027) 

prątkobójczym  w czasie do 10minut oraz Bacilis Subtilis w czasie do 30min w opakowaniach 

750ml?  

W przypadku zgody prosimy o informację ile opakowań należy wycenić. 

 

10.7. Poz. 10 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opakowań a 50szt należy wycenić 

120op, natomiast w przypadku mniejszych należy przeliczyć. 

 

10.8. Poz. 11 Prosimy o potwierdzenie, że w bez względu na wielkość opakowań od 100szt do 

150szt należy wycenić po 600op.  

 

10.9. Poz. 14 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opakowań a 200szt należy wycenić 

900op, natomiast w przypadku mniejszych należy przeliczyć. 

 

10.10. Poz. 15 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opakowań a 200szt należy wycenić 

440op, natomiast w przypadku mniejszych należy przeliczyć. 

 

10.11. Poz. 17 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opakowań a 150szt należy wycenić 

700op, natomiast w przypadku mniejszych należy przeliczyć. 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 10.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 10.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 10.7. Ilość opakowań niezależnie od pojemności opakowania taka sama jak w SIWZ 

Ad. 10.8. Ilość opakowań niezależnie od pojemności opakowania taka sama jak w SIWZ 

Ad. 10.9. Ilość opakowań niezależnie od pojemności opakowania taka sama jak w SIWZ 

Ad. 10.10. Ilość opakowań niezależnie od pojemności opakowania taka sama jak w SIWZ 

Ad. 10.11. Ilość opakowań niezależnie od pojemności opakowania taka sama jak w SIWZ 

 

 

Pytanie 11.  

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z 

zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 

r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-

epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w 

wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie 

oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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(np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby 

w oddzielnym mailu). 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 

Pytania 12.  

Dotyczą Pakiet 1 

 

12.1. Poz.2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu do 

manualnego  mycia i dezynfekcji endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych. Na 

bazie kompleksu trój-enzymatyczneg (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji 

powierzchniowo czynnych. Spektrum: B,  F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) w czasie 

do 15 min. przy niskim stężeniu 0,5%. Opakowania a 5L, z możliwością zastosowania pompki, 

po odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny kl. II b. 

  

12.2. Poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, Tbc, F, V 

(Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota) w czasie 15 

min, i stężeniu 2%, z możliwością rozszerzenia o S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis), przy 

wydłużeniu czasu działania, wyrób medyczny? 

  

12.3. Poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji 

różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Bez 

aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych. Skuteczność wobec B (MRSA), F. 

(C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością 

rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z 

dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt 

biobójczy 

  

12.4. Poz.14  
prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wykorzystanie preparatu do szybkiej dezynfekcji 

zamawiający wymaga osiągania skuteczności bójczej zapisane w SIWZ do 1 min  

 

12.5. Poz. 15 
Prosimy o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania : B,Tbc, F(C.albicans), V( HIV, 

HBV,HCV, HSV, Rota, Noro) do 1 min, F, V (Adeno) do 2 min spełniające pozostałe zapisy 

SIWZ. 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 12.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 12.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 12.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 12.4. Zamawiający wymaga 
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Ad. 12.5. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytania 13.  

 

13.1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji 

narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach 

ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność 

roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - 

proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, 

BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 

min., Polio 0,5% w 30 min? 

 

13.2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 4 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i 

mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający 

zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce 

właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką 

tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali 

szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający 

bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, 

czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, 

HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min., 

konfekcjonowany w op. 1l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

 

13.3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 5 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji 

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

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

do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, 

gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może 

być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości 

aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną 

opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo 

ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: 

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek 

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

(M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, 

Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F 

(C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako 

produkt biobójczy oraz wyrób medyczny? 

 

13.4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 8 dopuści preparat na bazie alkoholu, 

przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna 

zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, 

fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, 

szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających 
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kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt 

posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji 

materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub 

równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F 

(C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus 

grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach 

zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz 

produkt biobójczy. Konfekcjonowany w op. 1l, spryskiwacz dostępny w ilości 4 szt. na 12 

opakowań produktu? 

 

13.5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 9 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji 

powierzchni podłogowych i ponad podłogowych w obszarze medycznym. Przeznaczony do 

mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, 

stoły operacyjne, aparatura medyczna. Nie wymagający spłukiwania. Nie zawierający 

aldehydów i fenoli, zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na dobrą 

tolerancję materiałową. Posiadający pozytywną opinią producenta sprzętu medycznego Famed. 

Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-

[2(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propanian (sól), chlorek 

didecylodimetyloamonu, izopropanol. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. 

albicans), V (BVDV, Vaccinia, SARS-Cov-2) 0,25% w 15 min., V (Noro, Adeno, Polio) 

0,25% w 30 min., Rota 1,5% w 5 min., Tbc (M. terrae, M. avium), Spory (B. subtilis, B. 

cereus) 0,5% w 30 min., z możliwością poszerzenia o F (A. brasiliensis) 1% w 60 min? 

 

13.6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 12 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji 

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

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

do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, 

gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może 

być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości 

aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną 

opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo 

ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: 

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek 

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

(M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, 

Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F 

(C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako 

produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, konfekcjonowany w op. 1l z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań? 

 

13.7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 14 i 17 dopuści gotowe do użycia chusteczki 

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

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali 

szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, 
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sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-

aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, 

MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes 

simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą 

EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające 

możliwość wymiany wkładów – 100 szt.? 

 

13.8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 15 dopuści gotowe do użycia chusteczki do 

szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów 

mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, 

etanol, aminy, chlorek didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., 

Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, 

wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość 

wymiany wkładów – 100 szt.? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 13.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 13.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 14.  

Dotyczą pakietu nr 1 

 

14.1. Poz 4  

Prosimy o dopuszczenie do oceny pianki na bazie amin i QAV do zwilżania i wstępnej 

dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych o 

znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V w czasie 5 minut  

 

14.2. Poz 7  

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ 

konfekcjonowanego w butelki 1L z przeliczeniem ilości.  

 

14.3. Poz 11   

Prosimy o dopuszczenie do oceny suchych chusteczek spełniających wszystkie wymagania 

SIWZ o wymiarach 17x35cm.  

 

14.4. Poz 14   

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych spełniających wszystkie zapisy 
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SIWZ konfekcjonowanych w wiaderka po 400sztuk z przeliczeniem ilości.  

 

14.5. Poz 15  

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych spełniających wszystkie zapisy 

SIWZ konfekcjonowanych w wiaderka po 400sztuk z przeliczeniem ilości.  

 

14.6. Poz 17  

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie 72% alkoholu etylowego 

konfekcjonowanego w tuby po 100 sztuk.  

 

Odpowiedzi:  

Ad. 14.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 14.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński  


