
Śrem, dnia 06.12.2012r.
                                              

Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/12

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu 
prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych”

Pytanie nr 1
Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 – Zamawiający dopuści preparat na bazie poliheksanidu, o działaniu: B (włącznie 
z MRSA i Acinetobacter baumannii), F, V (HBV, HIV, HCV, BVDV), wirus grypy, Vaccinia?  

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2
Czy w pakiecie  nr  2  poz.  2 –  Zamawiający dopuści  preparat  nieżelowy,  zawierający:  2-propanol,  oraz 
substancje  pomocnicze:  butandiol,  lanolinę,  polioksyetylen,  substancje  zapachowe,  wodę oczyszczoną,  o 
spektrum: B (włącznie z MRSA), Tbc, grzyby (C. albicans) / drożdże, wirusy: HBV, HIV, HCV, Vaccinia,  
Rota, Noro i pH 7 – 8,6, w opakowaniach 150 ml, 500 ml i 1000 ml?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3
Dot. pakietu nr 1 poz. 1 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat 
do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników; zawierający APG, 
oraz składniki natłuszczające; niezawierający mydła; niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym 
pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach; przetestowany klinicznie i dermatologicznie; w opakowaniu 
500ml i 6l po odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4
Dot. pakietu nr 1 poz. 4 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu emulsję 
nawilżającą i natłuszczającą do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 5
Dot. pakietu 1 poz. 5 i 6 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo 
personelu medycznego i pacjentów nie dopuści do oceny preparatów zawierających w swoim składzie fenole 
lub pochodne fenolowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i  niskim stopniem biodegradacji.  
Fenol  w warunkach narażania zawodowego wchłaniany jest  przez drogi  oddechowe oraz nieuszkodzoną 
skórę, co skutkuje silnym działaniem drażniącym skórę. W miejscach kontaktu występuje zaczerwienienie,  
stany zapalne, wypryski, a nawet martwica skóry.

Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian



Pytanie nr 6
Dot. pakietu 1 poz. 5 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu bezbarwny 
preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty 
o  mieszankę  trzech  alkoholi  i  nadtlenku wodoru;  niezawierający fenolu  i  pochodnych oraz  jodu i  jego 
związków;  działający  w  czasie  15s  na  mikroorganizmy  występujące  na  skórze,  na  bakterie  (włącznie
z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV – 2min, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1 min); przebadany klinicznie
i dermatologicznie; w opakowaniu a 350ml, a 1l po odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7
Dot. pakietu 1 poz. 6 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat
o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami,  
oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru; barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami; 
niezawierający  fenolu  i  pochodnych  oraz  jodu  i  jego  związków;  działający  w  czasie  15s  na  bakterie  
(włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min); przebadany klinicznie
i dermatologicznie; w opakowaniu a 350ml, a 1l po odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8
Dot. pakietu 1 poz. 9 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat 
alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła; zawierający etanol, chloreksydynę,  
bez zawartości jodu, fenolu i ich związków, pH 5-7; o spektrum działania B, F, V w opakowaniu 300ml po 
odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9
Dot. pakietu 1 poz. 10 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat 
do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych 
składników,  dla  osób  o  szczególnie  wrażliwej  skórze;  zawierający  związki  powierzchniowo  czynne, 
substancje  natłuszczające  –  pochodne  kolagenu  i  glikolu,  niewysuszający  o  lekko  kwaśnym  pH  5,0; 
niezawierający  mydła;  nadający  się  do  mycia  ciała  w  profilaktyce  odleżyn,  higieny intymnej  i  mycia  
włosów; przebadany klinicznie i przetestowany dermatologicznie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 10
Dot. pakietu 1 poz. 11 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat  
alkoholowy do higienicznej,  chirurgicznej dezynfekcji  i  pielęgnacji  rąk; niewysuszający i niealergizujący
o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV);  
zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany 
klinicznie i dermatologicznie; posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 11
Dot. pakietu 2 poz. 11 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat  
do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych 
składników,  dla  osób  o  szczególnie  wrażliwej  skórze;  zawierający  związki  powierzchniowo  czynne, 
substancje  natłuszczające  –  pochodne  kolagenu  i  glikolu,  niewysuszający  o  lekko  kwaśnym  pH  5,0; 
niezawierający  mydła;  nadający  się  do  mycia  ciała  w  profilaktyce  odleżyn,  higieny intymnej  i  mycia  
włosów;  przebadany  klinicznie  i  przetestowany  dermatologicznie;  w  opakowaniu  500ml  i  6  l  po 



odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: w pakiecie 2 brak pozycji 11, jeżeli pytanie dotyczy pakietu 2 pozycja 1 odpowiedź brzmi: Nie

Pytanie nr 12
Dot. pakietu 2 poz. 2 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat 
alkoholowy do higienicznej,  chirurgicznej dezynfekcji  i  pielęgnacji  rąk; niewysuszający i niealergizujący
o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV);  
zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany 
klinicznie i dermatologicznie; posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 13
Dot. pakiet 3 poz. 1 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat  
płynny w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego, wszelkich powierzchni
i  przedmiotów  zmywalnych;  możliwość  stosowania  do  metali  np.  mosiądzu,  tworzyw  sztucznych  np. 
poliwęglanów,  elastomerów,  podłóg np.  linoleum; do stosowania  w obecności  pacjenta  i  personelu;  bez 
zawartości aldehydów, aktywnego tlenu, kwasu nadoctowego i związków chlorowych; spektrum działania:  
B, Tbc (M. tuberculosis)  F,  wirusy HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota w czasie do 15 minut w opakowaniu 6 l 
po odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 14
Dot. pakietu 3 poz. 4 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat na 
bazie  min.  dwóch  alkoholi  i  amfoterycznych  związków  powierzchniowo  czynnych,  przeznaczony  do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz.;  
czas i spektrum działania: B, F, Rotawirusy - 1 min.; B, F, Tbc, V(HIV, HBV, Vakzinia, Adeno) - 5 min.;
w opakowaniu a 650ml ze spryskiwaczem, a 1 l ze spryskiwaczem, a 5 l po odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 15
Dot. pakietu 3 poz. 8 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu gotowe do 
użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych,  
przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na  
działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi); czas i spektrum działania: B, F 
(drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV,  
HCV, Noro) – do 15 min.; B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30  
min. w opakowaniu sztywnym (200x220mm) – 200szt.?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 16
Dot. pakietu 4 poz. 2 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga preparatu działającego 
w stężeniu do 2000ppm w warunkach brudnych wyłącznie na spory Cl. Difficile czy też również na V(Polio, 
Adeno), B, F, Tbc?  

Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 17
Dot. pakiet 4 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej badaniami (warunki badania, czas badania, 
organizm  testowy)  dołączonymi  do  oferty  skuteczności  wobec  Clostridium  difficile  do  2000ppm
w  warunkach  brudnych,  w  celu  uniknięcia  zaoferowania  preparatu  budzącego  zastrzeżenia,  co  do 
deklarowanego spektrum działania?



Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 18
Dot.  pakietu  4  poz.  2 -  Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  wymaga,  aby  preparat  
wykazywał skuteczność wobec B, Tbc, F, V, Bacilus Subtillis, Clostridium Difficile?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 19
Dot. pakietu 4 poz. 2 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat 
chlorowy  w  tabletkach,  do  jednoczesnej  dezynfekcji  i  mycia  dużych  zmywalnych  powierzchni,  
przedmiotów,  także  w  kuchenkach  oddziałowych,  zalewania  plam  krwi,  wydzielin,  wydalin,  oparty
o dichloroizocyjanuran sodu, bez aldehydu, fenolu, toluenu, benzenu i ich pochodnych, łatwe przygotowanie 
roztworu poprzez szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki musujące; spektrum: B, Tbc, F, V, Clostridium 
Difficile,  Bacilus  Subtillis;   czas  działania:  B,  Tbc,  F,  V,–  do  15min;  w  opakowaniu  po  150  tab.  po  
odpowiednim przeliczeniu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 20
Dotyczy treści SIWZ  VI pkt 2 ppkt 3), 6), 8), 9) i 10)
Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty oświadczenia, że posiadamy: 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych,
- dokumenty potwierdzające, iż substancje do dezynfekcji narzędzi i powierzchni posiadają dopuszczenie do 

obrotu zgodnie z obowiązującym prawem,
- Deklaracje Zgodności CE, 
- Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, 
- Świadectwo Rejestracji Ministra Zdrowia dla produktów do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych, 
- badania na mikroorganizmach testowych ustalonych polską lub europejską normą,
i  że  wszystkie  te  dokumenty  dostarczymy  na  każde  żądanie  Zamawiającego?  Pozwoli  to  na  znaczne 
zmniejszenie objętości oferty.

Odpowiedź: Tak

            W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi  zostaną  doręczone  niezwłocznie  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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