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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 02/PN/2017 
 
 

 

Z dnia: 23-03-2017 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

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

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniŜej, w 
przypadku złoŜenia oferty na ten asortyment naleŜy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, Ŝe Wykonawca składa 
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (naleŜy wskazać numer pytania 
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie moŜe mieć wątpliwości jakiego rodzaju 
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę.  
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi 
w SIWZ przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt: 

 
 

 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt: 

I dopuści suche chusteczki przeznaczone do zalania dowolnym preparatem (włącznie z chlorem) wykonane z 

wysokogatunkowej włókniny będącej wyrobem medycznym, o wymiarach 30-34cm, gramatura 70g/m2, 

100szt. KaŜda rolka w wiaderku z plombą. 
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt: 

 
 

 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby preparat był zgodny z normą 16615 
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(test czterech pól). 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał skuteczność wobec 

Clostridium Difficile (R 027) Rybotyp 027. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał nadtlenek wodoru 

w stęŜeniu 1,5%. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dopuści produkt, który nie posiada ostrzeŜeń dla 

uŜytkownika wg CLP. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający w pakiecie 9 poz. 2,3 wymaga preparatów bez 

zawartości fenoli, jego związków oraz pochodnych. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający w pakiecie 9 poz. 2,3 wymaga preparatów z 

dodatkiem nadtlenku wodoru powodującego autosterylnosć tzn. powoduje samorzutne 

wyjałowienie produktu, które to utrzymuje się nawet w przypadku ponownego zakaŜenia 

przetrwalnikami bakterii (np. przy otwieraniu opakowania). 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający w pakiecie 9 poz. 4,5,6 wymaga preparatów 

kompatybilnych ze sobą tzn. pochodzących od jednego producenta, które to zapewniają 

bezpieczeństwo personelu w trakcie mycia i dezynfekcji rąk nie powodując przez to 

podraŜnień, uczuleń które mogą pojawić się w przypadku zaoferowania preparatów róŜnych 

producentów 

 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga 
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Pytanie 11 
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7 

Prosimy o potwierdzenie czy nastąpiła pomyłka i Zamawiający wymaga preparatu w 

koncentracie do przygotowania roztworu roboczego w stęŜeniu o,25%. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga koncentratu do przygotowania roztworu roboczego w 
stęŜeniu 0,25% - nastąpiła pomyłka 
 
Pytanie 12 
Pak. 4 poz. 3, 4 
Prosimy o informację czy w przypadku zaoferowania opakowań o pojemności mniejszej niŜ 

wymagana naleŜy wycenić ilość opakowań zgodnie z przeliczeniem czy podaną  

w formularzu? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z przeliczeniami 
 
Pytanie 13 
Pak. 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia 

powierzchni medycznych (w tym np. sond USG) na bazie nadtlenku wodoru bez technologii 

AHP w opakowaniach 750ml? 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 14 
Pak. 10 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego  

z normą EN 16615 (test czterech pól). 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 15 
Pak. 10 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu, który jest 

skuteczny wobec CLOSTRDIUM Difficile Rybotyp 027. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Pakietu nr 1: 
16.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, 

konfekcjonowany w opakowania po 200 tabletek, z odpowiednim przeliczeniem 

zapotrzebowania? 

 

16.2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji 
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powierzchni zanieczyszczonych organicznie tzn. posiadający badania przeprowadzone w 

warunkach brudnych tj. w obecności albuminy wołowej i erytrocytów baranich? 

 
Odpowiedź:  
Ad. 16.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 16.2 Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 17 
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: 
17.1. Z uwagi na ewentualność wielogodzinnego zwilŜania oprzyrządowania w roztworze 

roboczym czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku korozyjności preparatu 

odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wŜerowej, które zostało 

wykonane przez niezaleŜne laboratorium? 

 

17.2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia usuwania biofilmu udokumentowane 

odpowiednim badaniem, które zostało wykonane przez niezaleŜne laboratorium? 

 

17.3. Prosimy o potwierdzenie, iŜ Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania wobec 

B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1, Vaccinia) w wymaganym czasie działania? 

 
Odpowiedź:  
Ad. 17.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 17.2 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 17.3 Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 18 
Dotyczy Pakietu nr 4: 
18.1. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki zawierające dopuszczalną 

śladową ilość alkoholu, spełniające wymagania SIWZ, które wykazują działanie wobec B, F, 

Tbc, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, Polyoma, Rota)? 

 

18.2. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny chusteczki zawierające 1 alkohol, 

spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Wymóg, aby chusteczki zawierały w 

swoim składzie mieszaninę alkoholi nie ma uzasadnienia merytorycznego,  poniewaŜ  są  

dostępne  preparaty  o  innym  składzie  chemicznym  np. na  bazie alkoholu etylowego o 

większej skuteczności. 

 
Odpowiedź: 
Ad. 18.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 18.2 Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 19 
Dotyczy Pakietu nr 9: 
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, 

konfekcjonowany w opakowania 5L zamiast 6L, z odpowiednim przeliczeniem 
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zapotrzebowania?  

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 20 
Dotyczy Pakietu nr 15: 
20.1. Prosimy o potwierdzenie, iŜ Zamawiający oczekuje w poz. 2 preparatu o potwierdzonej 

skuteczności w obszarze medycznym? 

 

20.2. Prosimy o potwierdzenie, iŜ Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta 

dozowników Sterisol o kompatybilności oferowanych produktów z ww. dozownikami? 

 
Odpowiedź:  
Ad. 20.1 TAK zaoferowany preparat musi być do uŜytku w obszarze medycznym. 
Postępować zgodnie ze SIWZ – zamawiający nie zmienia jednak rodzaju wymaganych w 
SIWZ dokumentów, ani nie zmienia zasad w tym zakresie.   
Ad. 20.2 Postępować zgodnie ze SIWZ – Zamawiający oczekuje, aby oferowane produkty 
były kompatybilne z dozownikami Sterisol, co czytelnie opisał w tabeli dotyczącej pakietu 
nr 15, podobnie jak wykaz dokumentów, które wymaga.  
 
Pytanie 21 
Zadanie nr 15  

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści preparaty: 

Mydło do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk (pozycja 1)  

oraz Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk (pozycja 2)  

dostosowane do systemu Soft Care w opakowaniach 0,8 L spełniające wymagania SIWZ. 

Zobowiązujemy się w terminie dogodnym dla Zamawiającego dostarczyć bezpłatnie 

wymaganą ilość dozowników do systemu Soft Care oraz bezpłatnie je zainstalować bez 

wiercenia dodatkowych otworów. Oferujemy równieŜ bezpłatny serwis dozowników.  

W przypadku zgody Zamawiającego czy przeliczyć ilość opakowań?  

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 22 
Pakiet1  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ 

konfekcjonowanego w opakowania po 300tab. z przeliczeniem ilości. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu 
 
Pytanie 23 
Dotyczy pakietu nr 8 - W związku ze zmianą przez producenta wymiarów produkowanych 

worków do transportu narzędzi, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o rozmiarze 

40x78 cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ. 
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 24 
Dotyczy pakietu nr 8 - W związku ze zmianą przez producenta wymiarów produkowanych 

worków do transportu narzędzi, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o rozmiarze 

42x47 cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ. 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pakietu nr 8 - W związku ze zmianą przez producenta wymiarów produkowanych 

worków do transportu narzędzi, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków o rozmiarze 

60x100 cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 24 
Pakiet nr 1  
 

24.1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zamawiający wymaga, z uwagi na zastosowanie preparatu, 

preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy? 

 

24.2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zamawiający wymaga aby tabletki chlorowe były 

kompatybilne z chusteczkami do zalewania z pakietu 3 poz. 5 ? 

 
Odpowiedź:  
Ad. 24.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 24.2 Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 25 
Pakiet nr 4 
 
25.1. Poz.2.  
Czy zamawiający dopuści preparat na bazie nadwęglanu sodu o spektrum działania B, F (C. 

albicans) w 0.5 % w 5 min., B, F ,Tbc, V (Polio, Noro, Adeno), S (B. sutilis C. difficile i C. 

sporogenes w stęŜeniu 2 % w 10 min, konfekcjonowany w opakowaniach 1.5 kg. 

 
25.2. poz. 4  
Pytanie nr 1.  Czy zamawiający dopuści chusteczki o spektrum działania: B, F, Tbc, V ( 

HIV,HBV,HCV – BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie do 1 min, konfekcjonowane w 

opakowaniach a 150 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań,  spełniające 

pozostałe zapisy SIWZ. 

 

25.3. Pytanie nr 25.1. i 25.2. . Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zamawiający wymaga aby 

zaoferowany preparat osiągał swoje maksymalne spektrum bójcze w czasie do 5 min. 
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Odpowiedź:  
Ad. 25.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 25.2 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 25.3 Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 26 
Pakiet nr 9 
 
26.1. Poz.2.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów 

oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do uŜycia, o czasie działania w przed 

zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 

sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, 

z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, 

o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. 

in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w 

opakowaniach a 250ml z atomizerem, a 1l? 

 
 
26.2. Poz.3.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry 

przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, 

gotowego do uŜycia, o czasie działania  przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, 

przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, zawierającego w 100g preparatu: 45g 

alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, 

bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym 

MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, 

Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z 

atomizerem, a 1L? 

 

26.3. Poz.4.  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum dzialania: bakterie (w 

tym MRSA, Tbc), droŜdŜaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, 

Norowirus (MNV)), spełniającego pozostałe zapisy SIWZ? 

 
26.4. Poz.5.  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w 

opakowaniach a 5L po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań , spełniającego pozostałe 

zapisy SIWZ 

 
Odpowiedź:  
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Ad. 26.1 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.2 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.3 Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.4 Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu 
 
Pytanie 27 
Pakiet nr 14, Poz. 4 .  
Prosimy o potwierdzenie, iŜ nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania 

preparatu konfekcjonowanego w op. 6 ml w ilości 5 op.? 

 
Odpowiedź: Nie nastąpiła pomyłka, jednakŜe Zamawiający dopuszcza preparat 
konfekcjonowany w op. 6 ml w ilości 5 op. po odpowiednim przeliczeniu 
 
Pytanie 28 
Pakiet nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji aby zaoferowany preparat był przebadany 

prątkobójczo wg normy EN 14348 w obszarze medycznym ? 

 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 

 


