
     Świętochłowice, dn.04.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na dostawę    środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.  
Znak Sprawy 23/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp.  z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 
pytania:

Pytanie  1
Pakiet nr 2 - poz 2.

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  płynnego  koncentratu  myjąco  –  dezynfekcyjny, 
przeznaczonego  do  manualnego  oraz  półautomatycznego  opracowania  narzędzi  chirurgicznych, 
endoskopów oraz innych wyrobów medycznych.  Nie  zawierającego w składzie  aldehydów, fenolu, 
chloru oraz innych substancji tlenowych. Opartego na mieszaninie substancji z trzech różnych grup 
chemicznych (w tym fenoksypropanol).  Spektrum działania:  B (EN 14561),  F  (  C.Albicans  )  (EN 
14562), Tbc (EN 14563), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 
do 2%. Wysoka kompatybilność materiałowa wobec metali,  elastomerów oraz tworzyw sztucznych 
potwierdzona badaniami. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny.

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2
Pakiet nr 2 - poz 4.

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  w  formie  granulatu,  na  bazie 
nadsiarczanów,  przeznaczony do  mycia  oraz  dezynfekcji  powierzchni,  wyposażenia  oraz  wyrobów 
medycznych, w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, 
nadwęglanu  sodu,  fenolu,  chloru,  związków  amoniowych,  pochodnych  guanidyny  oraz  nadtlenku 
wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy 
użyciu zimnej wody wodociągowej. Do stosowania również na oddziałach noworodkowych (w tym do 
dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania : B EN 13727, F ( C.Albicans ) , Tbc (M. Terrae, M. 
Avium - EN 14348) V - EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o 
spory (w tym C. Difficile) przy wydłużonym czasie działania. Wyrób medyczny.

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3
Pakiet nr 2 - poz 5.
Czy Zamawiający dopuści Chloraminę T obecnie stosowaną w szpitalu?

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.



Pytanie 4
Pakiet nr 4 - poz 1.

Czy Zamawiający dopuści emulsję do mycia ciała i włosów o działaniu dekontaminującym (również 
dla pacjentów z  MDRO),  stosowaną  między innymi do  higienicznego  i  chirurgicznego  mycia  rąk, 
zawierającą w składzie okteidynę oraz substancję pielęgnujące (alantoinę) bez zawartości barwników i 
substancji  zapachowych?  Preparat  posiada  Ph  neutralne  dla  skóry.  Wyjątkowy  skład  chemiczny 
produktu, zapobiega wysuszeniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry. 

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Pakiet nr 4 - poz 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego płynu do dekontaminacji i nawilżenia 
jamy ustnej dokładnie oczyszczającego jamę ustną i gardło, zwłaszcza trudno dostępne miejsca, takie 
jak kieszonki dziąsłowe lub przestrzenie międzyzębowych. Gotowy do użycia płyn, z zawartością 
oktenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Opakowanie 250 ml. Wyrób medyczny 
IIa.

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6
  
Czy  Zamawiający  wydzieli  do  osobnego  Pakietu  produkt  z  Pakietu  5  poz.  6  i  dopuści:  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 
(PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2? 

lub  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 



(PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2? 

lub  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 
(PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? Gramatura 23g/m2? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odp.: Zgodnie SIWZ

Pytanie 7
Pytanie:
  
Czy  Zamawiający  wydzieli  do  osobnego  Pakietu  produkt  z  Pakietu  5  poz.  7  i  dopuści:  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 
(PN  EN  14476),  wymiar  chusteczki  17x23cm,  100  sztuk  w  opakowaniu  typu  tuba?  
lub  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 
(PN  EN  14476),  wymiar  chusteczki  12x18cm,  150  sztuk  w  opakowaniu  typu  tuba?  



lub  
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  (0,26g  chlorek 
benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy,  0,26g czwartorzędowe 
związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do 
mycia  i  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  sprzętu  medycznego  wrażliwego  na  działanie 
alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła,  porcelany, metalu, 
gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej,  sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie  producenta  głowic  USG.  Możliwość  użycia  na  oddziałach  noworodkowych.  Bez 
zawartości  aldehydów  i  fosforanów,  nie  odbarwiają  dezynfekowanych  powierzchni.  Spektrum 
działania: 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 1 
minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut 
(PN  EN  14476),  wymiar  chusteczki  12x18cm,  200  sztuk  w  opakowaniu  typu  tuba?  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odp.: Zgodnie SIWZ

Pytanie 8
Pakiet nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga dołączenia spryskiwacza do każdego opakowania? 

Odp.:Zamawiający wymaga do pozycji 2 pakietu nr 5 – 80 spryskiwaczy

Pytanie 9
Pakiet nr 5 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści spryskiwacze w miejsce pompek?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie   10  
Pakiet nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści spryskiwacze w miejsce pompek?

Odp.: Tak zamawiający wyraża zgodę na spryskiwacze.

Pytanie 11
Pakiet nr 5 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w 
pozycji chusteczek sporobójczych spełniających normę EN 16615 a nie EN 16651.

Odp.: Tak, zaszła omyłka pisarska, powinno być norma EN16615.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §5 ust. 1 z  „w wysokości 5% niezrealizowanej części  
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie 
przedmiotu  umowy  na  wolny  od  wad,  czy  też  opóźnienia  w  uzupełnieniu  braków ilościowych  w 
dostarczonym przedmiocie umowy,  ale nie więcej  niż 20% wartości  umowy.”  na „w wysokości 2% 



niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub 
opóźnienia  w wymianie  przedmiotu  umowy  na  wolny  od  wad,  czy  też  opóźnienia  w uzupełnieniu 
braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, ale nie więcej niż 20% wartości umowy.”

Odp.: Zgodnie SIWZ.


