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ODPOWIEDz,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanoytni Paristwct.

Uprzejmie, informujerny, i2 w dniu 2018-06-01 do Zartawiajqcego wplyngla proSba o wyjaSnienie

zapisu spr:cyfikacji istotnych warunl<6w zamSwienia, rv postgpolvaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustaly z:, <Inia29 slycznia 2004 rokuL Prawo 2l,amowieh Publicznych (tj. Dz. IJ.22017 r.

poz. I579 z po:Zn. zm.) w trybie przetargu nieogranicrzonego, na: dostawg Srodk6w

derynfekl:yjnych,

TreS6 wspomnianej pro5by jest nastgpuj4ca :

Zadanie ry: 1 - poz 1 . Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgctdg na zraoferowanie preparatu bezaldehydowgo,
opartego o aktywny tlen, zawierraj4cy riadwgglan sodu, TIIAD, tenz.ydy, enzymy, inhibitory korozji, do
dezynfekcji inkubatorriw, endoskop6w, zawiera $rodki powierzchniowo czynne, wykazuje dobre
wlaSciwodci azysza:zqce, brak rv skladzie aldehyd6w, Przygotowanie rozlworu roboczego z zimnej
wody wodoci4gowej. Zakres d'zialania: B, F, V, 'Ibc, S. Opakowanie 1,5 kg i 6 kg, z odpowiednim
przeliczeniem ilo6ci opakowari. Prosimy o odst4pienie od wymogu'wyceny aktywatora, poniewaz
oferowanS, przeznas produkt nie wynraga aktywatora.
OdpowiedZ - dopuszczamy

Zadanie nn 1 - poz 2. Czy Zatnawiaj4cy vvyrazi zgodE na :raoferowanie preparatu bezaldehydowgo,
opartego o aktywny tlen, zawieraj4cy nadwgglan sodu, TIIAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, do
dezynfekoji inkubator6w, endoskop6w, narzEdzi chirurgioznych, oprzyrz1dowania
anestezjologicznego, rnas denfystycznyah, masel< oddechowych, endoskop6w, inkubator6w,
material6rv stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, s;zklo, tworzywa snuczne, gumy, porcelana,
ceramika ii pleksi) zawiera 6rr:clki powierzchniowo czynne dobre wla5ciwoSci c'qszcz4ce, brak w
skladzie atdehyd6w. lPrzygotowanie roztworu roboczego iz zimnej wody wodoci4gowej. B, F, V, Tbc,
S. Opakorvanie 6 kg.
Odpowie(Z - dopuszczamy, spelniaj4cy pozostate warunki okre$lone we SIWZ

Zadanie n1 1 - poz 3. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodQ na :raoferowanie ernulsji myj4cej, do mycia r4k
przed de4tnfekcja higieniczn4 i chirurglczn4, do og6lnej higieny i nnycia ciala pod prysznicem lub do
k4pieli calego ciala,takieprzedzabiegami operacyjnymi, nie zawie:raj4cej mydla, dermatologicznie
sprawdzonej, chroni4cej i pielq,gnuj4cej sk6rg podczas mycia, odpo,ariedniej dla sk6ry wraZliwej i
zniszczonpj,nie zat;vieral4cej barwnik6w i substancji zapaLchowych, zawieraj4cej alantoing,
laurylosia.rczan sodu, glukozvdLlaurylowy orazpelni4cego funkcje konserwantu fenoksyetanol, o pH
ok.5, opak.owani a 500m1? Kosrmetyk.
OdpowieiLZ - dopuszczamy

Zadanie nr 1 - poz tl. Czy Zamawiaj4cy vr,yrazi z;godE na :raoferowanie preparatu dezynfekuj4cego do
powierzclLni w tabletkach zr,awiera chlor(NaDCC), brak w skladzie aldehyd6w dzialanie w obecnoSci

Sprawg prowadzi - Anna Jastzqb,ska iiTAR K.T.Ui,

An ska



substancji organicznych, roztw6r roboczy przygol,owywarly z zimnej wody wodoci4gowej, zakres
dzialania: B, F, V, Tbc. Opakowanie 300 sztuk, z odpowliednim prireliczeniem iloSci opakowari?
Odpowie,CZ - dopur;zczamy

Zadanie nr I - poz 5. Czy 2i,amawiajqcy vrryrazi:zgodg na zaoferowanie uniwersalnego, silnie
pieni4cego, preparatu myjqcego do wszystkich zlm)"walnych powierzchni i przedmiot6w, skutecznie
usuwaj4cegi zaschnigty brudL i tttszcz,:zawierajqcego zuvtiera synergistyczn4 mieszaning zwi4zk6w
powierzchniowo c2tynnych i substancji pomocnicirych a ponadto sc,le sodowe kwasu
benzenosulfonowego, pochodne alkilorve C10-13 (F;C270-115-0);Alkohole,Cl2-14, etoksylowane,
siarczanowane,sole: sodowe (F,C 500-2'.34-8), wartoSi pFI (200C) 8,5 - 9" Produkt w postaci ptynnego
koncentrELtu w opakowaniach a 5kg. Cz:y do wyliczef przyj4(,5L,= 5kg?
OdpowierlZ - dopur;zezamy

Zadanie rn 1 - poz 6. Czy Zia.mawiaj4cy wyrazi;zgodg na zaoferovyzrnie uniwers;alnego preparatu do
mycia porll6g oraz innych povrierzchni zmywalnych, doskonale usuwaj4cego :zaschnigty brud oraz
tfuszlz, pozostawialjacegol>ly:;zcz4ctypowierzctnig, nie pozostawiajacegio smug, przyjemny zapach.
Produkt zawiera: alkohole, Cl2-14, etoksylowane, siarc:zanowane, sole sodowe (EC 500-234-S)
Produkt roakcji ole.iu kokor;owego z diertanoloanin4(EC232-483-0). wartoSd pH (200C) 8,01.
Produkt vv postaci plynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wylic:zeri przyj46 5L : 5kg?
OdpowierlZ - dopus;zczamy

Zadanie rir I - poz 7. Czy Z',arnrawiaj4cy vryrazi zzgodg na zaoferowanie preparatu do higienicznej i
chirurgic:rnej dezynfekcji sk6ry r4k, o czasie dzralania30 sekund u, przypadku dezynfekcji
higienicznej i 90 sekund w prz:ypadku dezynfekr:ji chirurgicznej, zawieraj4cego w 100 g preparatu: 45
g propancrlu, 28g alkoholu iz;opropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego , z zawarto{ci4 substancji
nawil2aj1cych i natluszczaj1cych, zapobiegaj4cych wysuLszaniurq\t i utrzymuj4cych elastycznoSd
sk6ry, o spektrum dzialania: B, F, lfbc (w tym Mycobacterium tuborculosis), V (m, in. HIV, HBV,
Rota, Vac;cinia), o pFI5,5,:zzLrejestrowanego jako produkJ: leczniczS,,w opakowaniach a 500m1 i 5l?
OdpowiedZ - dopuszc:,zamy, spelniaj 4cy pozostale warunki okredlone w SIWZ

Zadanie 41 1 - poz E, Czy Zl'amawiajqcy vr,yrazi:rgodg na zaoferoweLnie preparatu do chirurgicznego i
lrigienicznego mycria rqkC:qr ll,amawialqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie gotowego do uZycia
preparatu do higienicznej de;zynfekcji i mycia rqk oraz ciala, nie powoduj4cegc, wysuszenia sk6ry, z
zawarto{cJ1w 100 g preparatu: 10g propanolu, Bg alkoholu izopropylowego i292-difenylolu, o
spektrum dzialania: ts, (w t1r6 N{RSA), F, Tbc (Mlgcobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV,
Rota, Ade:no, Herpes Simplex), czas higienicznej dezynftrkcji i mycia rqk oraz ciala - 2 min.,
zarejestrowanego jako produkL lecznicz:y, w opakowaniach a 500rnt?
OdpowiedZ - dopuszczamy

Zadanie nr I - poz 9 . lJ,zy Z,amawiajqcy wyrazi zzgadg na :zaoferowanie emulsj i do mycia ciala i
wlos6w o dzialaniu dekontarninuj4cyrn (r6wnieir dla pacjent6w z MDRO), stosowan4 migdzy innymi
do higienicznego i chirurgicznego rnycia r1k, zuwteraj4cq. w skladzie octenidynQ oraz substancjg
pielggnuj4ce (alantoing) be:z zawartodci barwnik6rv i substancji zapachowych? Preparat posiada Ph
neutralne dla sk6ry. Wyj4tkowy sklad chemiczny produktu, zapobir:ga wysuszeniu sk6ry i pomaga w
zachowaniu naturalne.j bariery ochronnej sk6ry, Opakowanie 500m1, z odpowiednimprzeliczeniem
ilosci opa,kowari,
OdpowiedZ - dopuszczamy

Zadanie nr I - poz .10. Czy Zanawiajqcy wyrazi zgodg nar zaoferowanie bezalkoholowego preparatu
do szybkir:j dezynfekcji i mycia sprzgtu medycznego i inrrych powierzchni nieodpornychnadzialanie
alkoholi, f6wniez glowice IJ|SG, na bazie QAV,szerokie spektrum clzialaniaB, MRSA, F (Candida
albicans), Tbc, V( HIV, HEV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro), gotowl/ do uzycia, dozowanie w postaci
piany. Opakowania 1L ze spryskiwac,zem spieniaj4cym, z:odpowierlnim przeliczeniem ilo5ci
opakowalr.
Odpowiecl2 - dopuszc:zamy
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l preparatu do
krwi oraz ptyn6w
szw6w oraz do

o czasie dzialania w przed zastrzykami i
iegaLmi operacyjnymi - 60r sekun d, z zawartolcia
i 0,|2g2-difenylolu, z doctatkiem nadtlenku

jodu ijego zwipzkow, o spek.trum dzialania:B (w
culosis), V (m, in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpessimplex), zarejestrowanego jako prrodllkt lecznicz,y,* opuko*uniach a 250m1 z atomizerem i l l?

OdpowiedZ - dopuszczamy

Tadanie nr 7 - poz. 13. Czy 2l,amatviaj4t>y v,ryrazi z ebarwionego preparatu do
dezynfekcji sk6ry przed zabiegamri operacyjnymi, pobiera.nieir krwi oraz plyn6w
ustrojowych, zastrzykami, punkcjaLmi, triopsjimi, r ejmowaniem szw6w"

eraniem krwi - l5 sekund, przed
w 100g preparatu: 45g alkoholu
m nadtlenku wodoru, bez zawarto(;ci

ktrum dzialania: B (w tynr MRSA), F, Tbc (w
V,I{ota, Adeno, Herpes liimplex),

aniach a250mlzatomizerem i ll?

Tadanie nr I - poz, l4^Czy',Zarnawiaj4c'y wyrazi zgodqna zaoferowanie preparrrtu w formie
koncentrafu do dezynfbkcji narzgdzi chirurgiczny ii i oprrryrr4dowania anestezjolog icznego,produktu
zaw ier aj 4c:ego d i octan

hlorek alki lobenzylodimetyloamoniowy,
kc,rozji. Zakres dzialania: B,Tbo,MRSA, F, V,
Wyr6b medyczn.y kl. IIb, Opakowanie a 5L.

na zaoferowani e chuste c zek dezy nf ekcyj nych
ch na dzialanie alkoholu o wymiarach l4xl g

ch sutrstancj 4nabazte etanolu i propan_1_olu.
,HCVRota,Noro,Adeno,Vaccinia) do 2min.,polio

kowania twarde i wkladyl, z odpowiednim

Odpowied:Z - dopusz:czamy

Z,adanie nr 1 - poz. 16 tczy Ziamawi
z wl6kniny' polipropyl e now el 

" 
20x2

LCD oraz iiprzgtu wrazliwep;o rra dz

Odpowiedii - dopuszczamy

zaoferowanie preparatu alkoholowego do
ycia,bazbarwny w postaci zelu.

30
zna dezynfekcja r4k (EN 1500) w ci4gu 30 s.,
s. Produkt biob6jczy. Opakowania 500m1.
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a zaoferowanie gotowego do uzycia preparatu
n6wniez na oddzialach, na bazie etanolu i

culossis, M.terrae), MRSA, F (Candida albicans). V
czasie do I min., Adeno w czasie do 2 min., papova
a lL z:,e spryskiwaczem i ll,. Wyr6b medyczny

30 sek,, V (HIV, FIIBV, HCV,'Vac,cinia, Rota) _ l5
biob6jczy.
OdpowieclZ - dopuszczamy

odg na zaoferowanie preparatu do mycia sprzgtu
zi
czynnych.

L,

zadanie n'2 - poz.5 Prosimy o potwiiendzenie,_Ze ,zamawiaj4cy wymaga zaoferowania l0 opakowariproduktu po 5 L i 15 opakowafi procluLktu po2L,.
OdpowiedZ - zgodnie z SI\{jZ

Pytanie o96lne:
Prosimy o odst4pienie od wymogu zglos;zenia prr:p
Kosmetykirch Wprowadzanych do Obrotu, Na dz:ie
1223 I 2009 IWE podmiot odpowiedzialn5, j est zob
Komisji Europejskiej za po6rednictwem CpNp ((
Odpowied:Z - tak

W przypadku ularnkowej ilo5oi opakowzLri, prosirny o dookreSlenie czywycenii ulamkow4 iloS6
lp.akowafi, zaokr4gli6 w._g6rq:, ozy postqpowad zgodnie z:zasadamimatematyki?
Odpowied:i - ulamkow4 ilo$6 opakowart-nalezy ziokr4glicw 9619

Informujenry, Le zgodnie z rvymogiem art. 3g

Zamowieh Publicznych (tj. Dz. Lt. z 2077 r.

usit, 2 ustawy z dnia 29 stycz,.nia 2004 roku prawo

po:2. 1579 z poLn. zm.), stanowisko Zamawiajqcego
:zostalo roz,3slane do wszystkir;h wykona,wc6w, kt6rym przekazano slwz.
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