
                                                                                                                              

  Śrem, 18.12.2017

                                                                  

  MODYFIKACJA
      SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA       

                                                                          

Dot. Nr sprawy: ZP/23/PN/17

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póżn. zm.), zamawiający zmienia  
treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  "Bieżące  dostawy  środków 
dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. ".

 Jest:

zał. 1.3 Pakiet nr 5



Lp Charakterystyka preparatu
Zakres działania Opakowanie

Ilość 
[szt.]

Cena jednostkowa netto
VAT

Wartość netto Wartość brutto Nazwa 
handlowa 
preparatu

1 Preparat  do  dezynfekcji 
chemiczno  –  termicznej  do 
myjni endoskopowej:
- dezynfekcja w temperaturze 50- 
60°C
- postać: koncentrat
- zawartość:  aldehyd glutarowy, 
inhibitory korozji (nie zawierający 
glioksalu oraz soli kwasów 
organicznych)
- dozowanie 10 ml/l wody
- deklaracja zgodności CE
- okres ważności: nie krótszy niż 
3 lat
- kompatybilny z produktem w 
pozycji 2 do mycia maszynowego 
endoskopów (pochodzący od tego 
samego producenta)

B (Tbc), F,
 V (Polio, HBV, HIV, HCV, 
Adeno, Papova SV 40, 
Parwowirus), 
Spory, jaja glisty 
ludzkiej - 5 min.

Kanister 5l 6

2  Płynny środek enzymatyczny 
do  mycia  w  myjniach  – 
dezynfektorach
- mycie w temperaturze od 40- 
45ş C
- niskopieniący, niepieniący
- neutralne pH (ok. 7 +/- 0,5)
- postać: koncentrat
- zawartość: niejonowe związki 
powierzchniowo – czynne, 
enzymy, glikole,inhibitory korozji 
środki ułatwiające rozpuszczanie 
zanieczyszczeń
- dozowanie 3 - 5 ml/l wody
- okres ważności nie krótszy niż 3 
lata
- deklaracja zgodności CE
- kompatybilny ze środkiem z 
pozycji 5.
 

Kanister 5kg 30



3 Płynny  preparat 
neutralizujący  pozostałości 
po  myciu  narzędzi 
chirurgicznych,  endoskopów 
sztywnych,  przedmiotów  z 
tworzyw sztucznych  i  gumy: 
- środek kwaśny
- na bazie kwasu cytrynowego
- postać: koncentrat (pH 2)
- okres ważności nie krótszy niż 3 
lat
- wymagana deklaracja zgodności 
CE
- zawartość: kwasy 
organiczne 
- nie zawierający związków pow.- 
czynnych i fosforanów
- kompatybilny ze środkiem z 
pozycji 4.

Kanister 5kg 10

4 Olej do konserwacji narzędzi: 
olej  zatwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnie  z  normą  EN  554/  ISO 
13683:  Trwały  film  olejowy 
odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikonu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  formie 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683

300ml spray 3

5 Olej do konserwacji narzędzi: 



olej  zatwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnie  z  normą  EN  554/  ISO 
13683:  Trwały  film  olejowy 
odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikonu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  formie 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683

50 ml 2

6 Olej  do  konserwacji 
systemów  napędowych: 
odporny  na  przegrzanie  w 
warunkach  pracy  pod 
obciążeniem, odporny na zmianę 
właściwości w przypadku narzędzi 
wysokoobrotowych,  olej 
zatqwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnej  z  normą  EN  554/  ISO 
13683,  trwały  film  olejowy 
odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikinu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  postaci 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683 

300 ml spray 2

7 Płynny  komponent  do 
termicznego  przygotowania 
np. kaczek, basenów, oraz do 
zmiękczania  wody  myjniach 
dezynfektorach

KARNISTER  5 
KG

6



- W składzie 15 - 30% niejonowe 
związki powierzchniowo czynne, 
kwasy organiczne i związki 
uzupełniające
- dozowanie 1 - 3 ml/l lub 0,01% 
na 1ş dH
- wartość pH w koncentracie 2
- zastosowanie - do naczyń 
sanitarnych ze stali nierdzewnej 
oraz tworzyw sztucznych jak 
baseny i kaczki
- przeznaczenie do naczyń 
sanitarnych

8 Płynny  detergent  do  mycia 
naczyń  w  zmywarkach 
profesjonalnych  o 
podwyższonej  wydajności  z 
przeznaczeniem  do  twardej 
wody
- postać – płyn-koncentrat
- środek niskopieniący
- wydajność – podwyższona, 
- działanie – delikatne dla naczyń 
i urządzenia myjącego, skutecznie 
rozpuszczające tłuszcz oraz 
skrobie
- możliwość mycia w twardej 
wodzie i trudnych warunkach
- zastosowanie – do gruntownego 
mycia talerzy, szkła, sztućców
- skład – 15-30% EDTA i jego 
sole; <5% fosforany
- pH – ok 14

Kanister  13-
14 kg

2

9 Płyn  do  płukania  naczyń  w 
zmywarkach  profesjonalnych 
z  przeznaczeniem  do 
wszystkich  stopni  twardości 
wody
- postać – płyn-koncentrat
- środek niskopieniący
- działanie – zapobiegające 
powstawanie osadów z kamienia 
na płukanych naczyniach, 

Karnister 10 
l

8



przyspieszające suszenie, 
nadające naczyniom połysk, 
neutralizujące zasadowe 
pozostałości zmywania
- skład – 5- 15% niejonowe 
związki powierzchniowo czynne
- pH – 2,5

10 Odkamieniacz  –  do 
stosowania w przemysłowych 
pralkach i zmywarkach     -  
postać - płyn- koncentrat
- skuteczny w niskich stężeniach 
(już 10%)
- działanie szybkie i całkowicie 
usuwające zastarzałe osady i 
kamień
- skład - >30% kwasu 
fosforowego, poniżej 5% 
fosforanów, pH – ok. 0,8
- środek niskopieniący

Butelka 1 l 90

11 Preparat  myjący  i 
dezynfekujący  wysoce 
aktywny  bezaldehydowy, 
wyprodukowany  na  bazie 
aktywnego  tlenu  i  kwasu 
nadoctowego
- posiadający krótki czas działania 
o niskim stężeniu roboczym (do 
2%), 
- wykazujący szeroką tolerancję 
materiałową, 
- będący całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie, 
- środek nie pieniący, 
- posiadający dobre właściwości 
myjące w przypadku silnych 
zabrudzeń – wymagane paski 
testowe do kontroli aktywności 
roztworu roboczego

Bakteriobójczy, 
wirusobójczy, 
prądkobójczy  i 
sporobóczy

Pudełko 1,5 
kg

5

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości



Preparaty  muszą  spełniać  aktualne  wymagania  zawarte  w  Komunikacie  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w  sprawie  wykazu  preparatów  dezynfekcyjnych  przeznaczonych  do  
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma obowiązek dostarczać towar w każdych  
ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami przyszłej umowy.

..............................                                                                                                                                   .......................................................
miejscowość, data                                                                                  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcu

Winno być:

Lp Charakterystyka preparatu
Zakres działania Opakowanie

Ilość 
[szt.]

Cena jednostkowa netto
VAT

Wartość netto Wartość brutto Nazwa 
handlowa 
preparatu

1 Preparat  do  dezynfekcji 
chemiczno  –  termicznej  do 
myjni endoskopowej:
- dezynfekcja w temperaturze 50- 
60°C
- postać: koncentrat
- zawartość:  aldehyd glutarowy, 
inhibitory korozji (nie zawierający 
glioksalu oraz soli kwasów 
organicznych)
- dozowanie 10 ml/l wody
- deklaracja zgodności CE
- okres ważności: nie krótszy niż 
3 lat
- kompatybilny z produktem w 
pozycji 2 do mycia maszynowego 
endoskopów (pochodzący od tego 
samego producenta)

B (Tbc), F,
 V (Polio, HBV, HIV, HCV, 
Adeno, Papova SV 40, 
Parwowirus), 
Spory, jaja glisty 
ludzkiej - 5 min.

Kanister 5l 6

2  Płynny środek enzymatyczny 
do  mycia  w  myjniach  – 

Kanister 5kg 30



dezynfektorach
- mycie w temperaturze od 40- 
45ş C
- niskopieniący, niepieniący
- neutralne pH (ok. 7 +/- 0,5)
- postać: koncentrat
- zawartość: niejonowe związki 
powierzchniowo – czynne, 
enzymy, glikole,inhibitory korozji 
środki ułatwiające rozpuszczanie 
zanieczyszczeń
- dozowanie 3 - 5 ml/l wody
- okres ważności nie krótszy niż 3 
lata
- deklaracja zgodności CE
- kompatybilny ze środkiem z 
pozycji 1.
 

3 Płynny  preparat 
neutralizujący  pozostałości 
po  myciu  narzędzi 
chirurgicznych,  endoskopów 
sztywnych,  przedmiotów  z 
tworzyw sztucznych  i  gumy: 
- środek kwaśny
- na bazie kwasu cytrynowego
- postać: koncentrat (pH 2)
- okres ważności nie krótszy niż 3 
lat
- wymagana deklaracja zgodności 
CE
- zawartość: kwasy 
organiczne 
- nie zawierający związków pow.- 
czynnych i fosforanów
- kompatybilny ze środkiem z 
pozycji 2.

Kanister 5kg 10

4 Olej do konserwacji narzędzi: 
olej  zatwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnie  z  normą  EN  554/  ISO 
13683:  Trwały  film  olejowy 

300ml spray 3



odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikonu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  formie 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683

50 ml 25 Olej do konserwacji narzędzi: 
olej  zatwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnie  z  normą  EN  554/  ISO 
13683:  Trwały  film  olejowy 
odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikonu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  formie 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683

6 Olej  do  konserwacji 
systemów  napędowych: 
odporny  na  przegrzanie  w 
warunkach  pracy  pod 
obciążeniem, odporny na zmianę 
właściwości w przypadku narzędzi 
wysokoobrotowych,  olej 
zatqwierdzony  do  stosowania 
przy metodzie sterylizacji parowej 
zgodnej  z  normą  EN  554/  ISO 

300 ml spray 2



13683,  trwały  film  olejowy 
odporny  na  parę,  olej  bez 
zawartości  silikinu  oraz  nie 
pozostawiający  pozostałości  i 
inkrustacji  na  powierzchni 
narzędzi,  dozowanie  w  postaci 
pojemnika  pod  ciśnieniem 
wymagane dokumenty, iż olej 
zatwierdzony  jest  do 
stosowania  przy  metodzie 
sterylizacji parowej zgodnie z 
normą EN 554/ISO 13683 

7 Płynny  komponent  do 
termicznego  przygotowania 
np. kaczek, basenów, oraz do 
zmiękczania  wody  myjniach 
dezynfektorach
- W składzie 15 - 30% niejonowe 
związki powierzchniowo czynne, 
kwasy organiczne i związki 
uzupełniające
- dozowanie 1 - 3 ml/l lub 0,01% 
na 1ş dH
- wartość pH w koncentracie 2
- zastosowanie - do naczyń 
sanitarnych ze stali nierdzewnej 
oraz tworzyw sztucznych jak 
baseny i kaczki
- przeznaczenie do naczyń 
sanitarnych

KARNISTER  5 
KG

6

8 Płynny  detergent  do  mycia 
naczyń  w  zmywarkach 
profesjonalnych  o 
podwyższonej  wydajności  z 
przeznaczeniem  do  twardej 
wody
- postać – płyn-koncentrat
- środek niskopieniący
- wydajność – podwyższona, 
- działanie – delikatne dla naczyń 
i urządzenia myjącego, skutecznie 
rozpuszczające tłuszcz oraz 
skrobie

Kanister  13-
14 kg

2



- możliwość mycia w twardej 
wodzie i trudnych warunkach
- zastosowanie – do gruntownego 
mycia talerzy, szkła, sztućców
- skład – 15-30% EDTA i jego 
sole; <5% fosforany
- pH – ok 14

9 Płyn  do  płukania  naczyń  w 
zmywarkach  profesjonalnych 
z  przeznaczeniem  do 
wszystkich  stopni  twardości 
wody
- postać – płyn-koncentrat
- środek niskopieniący
- działanie – zapobiegające 
powstawanie osadów z kamienia 
na płukanych naczyniach, 
przyspieszające suszenie, 
nadające naczyniom połysk, 
neutralizujące zasadowe 
pozostałości zmywania
- skład – 5- 15% niejonowe 
związki powierzchniowo czynne
- pH – 2,5

Karnister 10 
l

8

10 Odkamieniacz  –  do 
stosowania w przemysłowych 
pralkach i zmywarkach     -  
postać - płyn- koncentrat
- skuteczny w niskich stężeniach 
(już 10%)
- działanie szybkie i całkowicie 
usuwające zastarzałe osady i 
kamień
- skład - >30% kwasu 
fosforowego, poniżej 5% 
fosforanów, pH – ok. 0,8
- środek niskopieniący

Butelka 1 l 90

11 Preparat  myjący  i 
dezynfekujący  wysoce 
aktywny  bezaldehydowy, 
wyprodukowany  na  bazie 

Bakteriobójczy, 
wirusobójczy, 
prądkobójczy  i 
sporobóczy

Pudełko 1,5 
kg

5



aktywnego  tlenu  i  kwasu 
nadoctowego
- posiadający krótki czas działania 
o niskim stężeniu roboczym (do 
2%), 
- wykazujący szeroką tolerancję 
materiałową, 
- będący całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie, 
- środek nie pieniący, 
- posiadający dobre właściwości 
myjące w przypadku silnych 
zabrudzeń – wymagane paski 
testowe do kontroli aktywności 
roztworu roboczego

Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości

Preparaty  muszą  spełniać  aktualne  wymagania  zawarte  w  Komunikacie  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  w  sprawie  wykazu  preparatów  dezynfekcyjnych  przeznaczonych  do  
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Podane ilości są tylko ilościami szacunkowymi i służą tylko do określenia ceny poszczególnego asortymentu. Wykonawca związany warunkami umowy ma obowiązek dostarczać towar w każdych  
ilościach, nawet wykraczających poza formularz po cenach określonych w formularzu, do końca związania warunkami przyszłej umowy.

..............................                                                                                                                                   .......................................................
miejscowość, data                                                                                  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcu


	                                                                          
		
	Dot. Nr sprawy: ZP/23/PN/17


