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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zd rowotnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : dezynfekcj a 121 9 /2019 Siedlce dnia: 2019-08-14

ODPOWItr.D,.
nazapytania w sprawie SIWZ

Szqnowni Paristwo,

Uprzejmie informujerny, i2 do Zanawiajqcego wplyngla proSba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dniaZ9 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien Publicznych (tj.Dz.U. z 2018 r, poz, 1986 zp62n.

zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawa Srodl<6w dezynfekcyj nych,

TreSi wspomnianej pro6by jest nastEpuj4ca :

Pytanie I
Czy Zamawiaj4cy wydzieli do osobnego Zadania produkt zZadania 1 poz.7 i dopusci:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzgtu medycznego, rozrniar 77 x23 cm,nasqczone36,8%o
alkoholem izopropylowym, i 47,3%o etanolem, konfel<cjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wklady
do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcns hirae, Psendomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunl<i czyste i brLrdne), wirusy (Polio i Adeno do 1

minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Clrusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzqtu medycznego, rozmiar 12 x l8 cln, nasqczone36,8%o
alkoholem izopropylowym, i 47 ,3Yo etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wktady
do tuby- Spektrum do I minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudornonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1

minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzgtr,r medycznego, Lozrniar 12 x l8 cln, nas?czone36,8Yo
alkoholem izopropylowym, i 47,3%o etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wklady
do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunld czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1

minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
OdpowiedZ - - zgodnie zzapisami SIWZ

Pytanie 2
Czy Zamawiajqcy wydzieli do osobnego Zadaniaprodukt zZadania 1 poz. 8 i dopr-rSci:
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwatltorzgdowyclr zwiqzkow amoniowych przeznaczone
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na dziatanie alkoholr"r,
Ptzeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szlcla, porcelany, metalu, gllmy, tworzyw
s4ucznych, szkla akrylowego, Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blol<ach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie
producenta glowic USG. Mo2liwo56 uzycia na oddziatach noworodl<owych. Bez zawarto6ci aldehyd6w i
fosforan6w, nie odbarwiajE dezynfelcowanych powierzchni, Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w
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czasie 1 minuty (EN 13727), F (C, albicans) w czasie I minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN
14348), V (HIV, HBV, t{CV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV
40)- w czasie 1 minr"rty (DVV/RKI), V Qrloro) w czasie 30 rlinut (pN EN 14476), wymiar cirusteczki
17x23cm,100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wklady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezall<oholowe na bazie c,zwarrorzgdowych zwiqzkSw amoniowych przeznaczone
do mycia i szybkiej dezynfekcji powielzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na dzialanie alkoholu.
Przeznaczone do dezynfelccji powierzclrni sprzgtu medycznego ze szkla, porcelany, rnetalu, gumy, tworzyw
szrtcznych, szkla akrylowego. Do zastosowanianaoddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatLty medycznej, sprzgtr"r, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Oopuszczenie
producenta glowic USG. MozliwoS6 r"rZycia na oddztalach noworodkowych. Bez zawarloSci aldehyd6w i
fosforan6w, nie odbarwiaj4 dezynfekowanych powierzchni. Spektrurn dziatania: B (w tym MRSA) w
czasie I minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasii 15 minut (EN
14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie l minuty (BGA/DW), V (polyorna SV
40)- w czasie 1 minr-rty (DVV/RKI), V Q',Ioro) w czasie 30 rrinut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wklady do tuby?
lub
Chusteczl<i poliestrowe bezall<oholowe na bazie czwartorzgdowych zwi4zkow amoniowych przeznaczone
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtLr nredycznego wrazliwego na dzialanie alkoholu.
Przeznaczone do dezynfel<cji powierzchni sprzgtu medycznego ze szkla,porcelany, metalu, gumy, tworzyw
sztucznych, szkla akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych,'do
dezynfekcji aparatllry medycznej, sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie
producenta glowic USG. Mozliwo5i Lrzycia na oddzialach noworodkowych. Bez zawartoSci aldehyd6w i
fosforan6w, nie odbarwial4 dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: 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, IICV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie I minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV
40)- w czasie I minr-rty (DVV/RI{), V (Noro) w czasie 30 rninut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typr-r tuba i wldady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
OdpowiedZ - - zgodnie z zapisani SIWZ

Pytanie 3

Czy Zanawiaj4cy wydzieli do osobne go Zadania produl<t z Zadania 2 poz. 15 i dopuSci:
Clrusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwi4zkow amoniowych przeznaczone do mycia i
szybkiej dezynfekcji powierzchni spl'zgtu medycznego wrazliwego na dzialanie alkoholr,r. Przeznaczone do
dezynfekcji powierzchni spt'zgtu medycznego ze szlda, porcelany, metalu, glxlty, rworzyw sztucznych,
szlda akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji
aparatury medycznej, sprzgttt, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta glowic
USG. MozliwoSd uzycia na oddzialach noworodkowych. Bez zawarroSci aldehyd6w i fosforan6w, nie
odbarwiajE dezynfekowanych powierzchni. Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w czasie I 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 I minuty
(DVV/RI(D, V Q''loro) w czasie 30 minr"rt (PN EN 14476), wymiar chusteczki 77x23cm, 100 sztuk w
opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczelc 23glm2?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzgdowych zwi4zkow amoniowych przeznaczone do mycia i
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medyeznego wrazliwego nadzialanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji powierzchni sprzgtu ntedycznego ze szl<la, porcelany, metalll, gufry, tworzyw szlucznych,
szkla akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji
aparatury medycznej, sprzgtt-t, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopuszczenie producenta glowic
USG, Mozliwo$6 uZycia na oddzialach noworodkowych. Bez zawartoSci aldehyd6w i fosforan6w, nie
odbarwiaj4 dezynfekowanych powienchni. Spektrunr dzialania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
1372'7), F (C. albicans) w czasie 1 minLLty (EN 13624), Tbc w czasie l5 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 ninut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm,300 sztuk w

owaniu typu wiaderko, gramatnla chusteczek 70gln'2?
RZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSI(AZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

- Anna Jastrzgbska



OdpowiedZ - - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4
Czy Zamawiajqcy wydzieli do osobnego Zadaniaprodukt zZadania 4 poz. 7 i dopuSci:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwafiorzgdowych zwi4zkow amoniowyclr przeznaazone do mycia i
szybkiej dezynfekcji powierzchni spl'zgtu medycznego wrazliwego na dzialanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szkla, porcelany, metalu, glrmy, tworzyw sztucznych,
szkla akrylowego. Do zastosowaniana oddziale intensywnej terapii, blolcach operacyjnych, do dezynfelccji
aparatury medycznej, sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w. Dopr-rszczenie producenta glowic
USG. MozliwoSi uzycia na oddzialach noworodkowych. Bez zawarloSci aldehyd6w i fosforan6w, nie
odbarwiaj4 dezynfekowanych powierzehni. Spektrum dzialania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13'727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 rninut (EN 14348), V (HIV, HBV,
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyorna SV 40)- w czasie I minuty
(DVV/RKD, V (Noro) w czasie 30 rninr,rt (PN EN 14476), wymiar chusteczlci 17x23cm, 100 sztuk w
opakowaniu typu tuba, gramatura clrusteczel< 23glnl2?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwarrorzgdowych zwi4zlcow amoniowych przeznaczone do mycia i

szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego wrazliwego na dzialanie alkoholu. Przeznaczone do
dezynfekcji powierzchni sprzgtu medycznego ze szl<Ia, porcelany, metalu, gumy, tworzyw szlucznych,
szkla alcrylowego. Do zastosowanianaoddziale inter-rsywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji
apatatuty medycznej, sprzgtu, foteli zabiegowych, lamp, inkubator6w, Dopnszczenie producenta glowic
USG' MozliwoSi uzycia na oddzialach noworodkowych, Bez zawarroSci aldehyd6w i fosforan6w, nie
odbarwiajq dezynfekowanych powierzchni. Spelctrum dzialania: 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 I minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie I rninuty
(DVV/RKD, V (lttroro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki l8x25cm,300 sztuk w
opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70ghn2?
WPRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSI(AZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
OdpowiedZ - - zgodnie z zapisarni SIWZ

Pvtanie 5 - Dofyczy zadania nr 1 poz. 6
W zwi4zkt z wycofaniem przez producenta preparatu na bazie aldehydr-r glutarowego Seku Ekstr.a)
zwracamy sig z proSb4 o dopuszczenie preparatu w lconcentracie do dezynfelccji i mycia instrumentarium
medycznego z metalu, takze niklowanych i aluminiowych, tworzyw sztucznych, szlda itp, endoskop6w"
Bez: aldehyd6w, chloru, fenoli, pochodnych benzenll, alkoholi, czwartorzgdowych zwiqzk6w amonowych
(QAV), aktywnego tlenu. Oparty na substahcji nielotnej glukoprotaminie; Zawieraj4cy inhibitory korozji,
Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nieprzekiaczaj4Cej
temperatury pokoj owej.
Spektrum:8, F, Tbc, wirusy: HIV, HBV, Adeno, Papova, Vaccinia w czasie I godz.MoaliwoSi stosowania
w myjkach ultradZwigkowych. Roztw6r roboczy zachowr"rje stabilnoSd do przez 14 dni. Wymagana
pozylywna opinia firmy Olyrnpus Optical i pentaxenie , Opakowanie 6 [.

odpowiedz - tak, w ofercie nale|y zaznaczyo, Le zaproponowano zamiennir<

Inforrnujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczria 2004 roku prawo

Zamowiei't Publicznych (tj. Dz.IJ. z 2018 r. poz. 1986 z poLn, zm,), stanowisl<o Zamawiaj4cego

zostalo rozeslane do wszystkich wyl<onawc6w, l<t6rym przelcazano SIWZ.

7-ea frye
Samodzieln
Opieki

Zamawiaj4cy

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzebska

Iek,

ds. Leeznictwa


