
     Świętochłowice, dn. 24.10.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę   środków  antyseptycznych  i  dezynfekcyjnych;  znak  Sprawy 
15/ZA/19

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

Pytanie  1
Pakiet nr 5 - poz 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 5 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia 
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. 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 przeznaczone do 
mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, 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 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 
chusteczki 70g/m2? 



lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia 
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, 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 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko i wkłady do 
wiaderek, gramatura chusteczek 70g/m2? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet nr 5 - poz 6.

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 6 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, nasączone 36,8 % alkoholem 
izopropylowym, i 47,3% etanolem, rozmiar 17 x 23 cm, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-
tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas 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 i wyrobów medycznych, nasączone 36,8 % alkoholem 
izopropylowym, i 47,3% etanolem, rozmiar 12 x 18 cm,konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-
tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas 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 bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia 
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach 
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. 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? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 3
Pakiet nr 1 - poz 3 i 4.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  bezbarwnego  preparatu  do  krótkich  zabiegów 
antyseptycznych związanych z raną,  błoną śluzową i  graniczącą z nią  skórą,  przed, w trakcie i po 
zabiegach diagnostycznych w ginekologii,  urologii,  proktologii,  dermatologii,  geriatrii,  wenerologii, 
położnictwie, stomatologii itp. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran, gotowy do użycia, na 
bazie  octenidyny,  bez  zawartości  alkoholu,  jodu  i  chlorheksydy,  o  skuteczności  udokumentowanej 
badaniami na: B (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V 
(Herpes  Simplex,  HBV,  HIV)  w  czasie  1  minuty,  działanie  utrzymuje  się  w  czasie  1  godziny, 
zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach:

dla poz. 3 – 1 L z kompatybilnym z opakowaniem aplikatorem waginalnym,

dla poz. 4 – 250 ml z atomizerem oraz kompatybilnym z opakowaniem aplikatorem waginalnym 

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4
Pakiet nr 2 - poz 2.
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający poprzez spektrum działania wobec F (EN 14562) oczekuje 
skuteczności wobec F (C. albicans - EN 14562)?  

Odp.: Tak, zamawiający powierdza.

Pytanie 5
Pakiet nr 2 - poz 4.
Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający poprzez spektrum działania wobec F (EN 14562) oczekuje 
skuteczności wobec F (C. albicans - EN 14562)? 

Odp.: Tak, zamawiający powierdza.

Pytanie 6
Pakiet nr 4 - poz 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów, 
odpowiedniej dla wszystkich rodzajów skóry, nie zawierającej środków zapachowych i barwiących. 
Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę – substancję o właściwościach antybakteryjnych i 
przeciwgrzybiczych, alantoinę,  glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne.  Produkt 
wykazuje działanie dekontaminujące (również dla pacjentów z MDRO). Kosmetyk, opakowanie 500 
ml.

Odp.:  Tak, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7
Czy za względu na fakt, że niektóre zaoferowane preparaty posiadają termin ważności 12 m-cy od daty 
produkcji, Zamawiający wyrazi zgodę, aby te preparaty posiadały 8 miesięczny okres ważności od daty 
dostawy? 

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę, żeby te preparaty posiadały 10-cio miesięczny okres ważności od 
daty dostawy.



Pytanie 8
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §5 ust. 1 lit.  d) 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.: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty skróconych protokołów badań 
potwierdzających  działanie  proponowanych  preparatów.  Dokumenty  zostaną  dostarczone  do 
Zamawiającego na każde wezwanie. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie   10  
Pakiet nr 2 poz. 1 i Pakiet nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu P-2 poz. 1 i  z Pakietu P-5 poz. 1 oraz 
utworzenie  odrębnego  pakietu?  Podzielenie  pakietu  umożliwiłoby  większej  ilości  oferentom 
złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. 
Umożliwienie  złożenia  ofert  różnym  firmom  pozwoli  Zamawiającemu  na  dokonanie  wyboru 
oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.


