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Sokółka dn. 17.04.2012r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 130000
euro na dostawę preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ.
Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2012 Nr ogłoszenia - 83007 – 2012 z dnia 12.04.2012
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy grupy VIII - Czy Zamawiający dopuści preparat , którego sposób użycia wymaga ,by przed
dezynfekcją higieniczną dokładnie umyć ręce? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy grupy nr IX - Prosimy o potwierdzenie, że tak jak w pozycji nr 1, wszystkie oferowane preparaty w
Grupie IX mają być w sterylnie zamkniętych opakowaniach. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy grupy nr IX - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza do oceny preparat do dezynfekcji
rąk zawierający w składzie czwartorzędowe związki amoniowe. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy grupy nr IX - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu zabezpieczenia personelu
medycznego korzystającego ze środka dezynfekującego, tj. zmniejszenie ryzyka reakcji uczulających
zarówno przy jednorazowym jak i długotrwałym stosowaniu preparatu dezynfekcyjnego, wymaga dołączenia
do oferty badań dermatologicznych, wykonanych przez akredytowane laboratorium które potwierdzą
bezpieczeństwo działania produktu jaki i występowania działań niepożądanych. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z
SIWZ.

5. Dotyczy grupy nr IX - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty do higieny rąk
pakowane w jednorazowe zgrzewane worki foliowe, które nie posiadają profesjonalnych zastawek
dozujących, a wyłącznie pompkę, która nie zabezpiecza przed wtórną kontaminacją ze względu na fakt, iż
przy dozowaniu powietrze jest zasysane do środka? W efekcie zużyte opakowania są wypełnione
powietrzem, co oznacza, że zawartość worka nie jest wolna od patogennych zarazków a co nie powinno mieć
miejsca w przypadku hermetycznie zamkniętych i jałowych opakowań zabezpieczonych profesjonalną
zastawką dozującą. W konsekwencji użytkowania takich systemów Zamawiający prawdopodobnie nie osiąga
zamierzonego poziomu higieny oraz jest narażony na ponoszenie nieuzasadnionych wysokich kosztów
zakupów w porównaniu do tradycyjnych systemów otwartych, które gwarantują taki sam poziom higieny jak
nie hermetycznie zamknięte opakowania. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy Grupy IX Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o konsystencji płynu, spełniający
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wszystkie wymagania SIWZ , o szerokim spektrum działania na B, Tbc, F, wykazujący pełne działanie
wirusobójcze – HIV, HBV, HCV, Poliowirus, Adenowirus, Rotawirus, Vaccinawirus, Influenza A wirusy typu H5,
H7 i H5N1, nie zawierający konserwantów, a więc bezpieczny dla personelu szpitalnego. ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupy IX Poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że w celu udokumentowania, że oferowane preparaty
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wyniki badań
przeprowadzone w laboratoriach notyfikowanych, potwierdzających skuteczność biobójczą proponowanych
preparatów. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupy IX Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty posiadające badania skuteczności
bójczej przeprowadzone dla obszaru spożywczego lub przemysłowego? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie
dopuszcza.
Dotyczy Grupy IX Poz. 2, Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty spełniające wymagania
SIWZ posiadające w swoim składzie substancje konserwujące? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie ogólne: Prosimy o określenie ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić
ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a
powyżej 0,5 w górę)? Odpowiedź: Należy wycenić ułamkową ilość opakowań, wynik zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku.
11. Dotyczy Grupa VII poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania
wobec: B (łącznie z MRSA), F i V (HIV, HBV, HCV, Papowa SV40, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 min, prątki
gruźlicy w czasie do 15min, spełniającego pozostałe wymagania SZIW? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
12. Dotyczy Grupa VIII poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego
barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania w płynie, przeznaczonego do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji
chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym
właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, przebadanego pod
względem dermatologicznym, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z
Tbc, MRSA), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w
opakowaniach do 5 L? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
13. Dotyczy Grupa IX poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płynie, spełniającego
pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
14. Dotyczy Grupa IX poz. 3 Z uwagi na małe zapotrzebowanie zamawiającego na preparat, tj. 50L, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do pielęgnacji skóry rąk w opakowaniach 500ml z
pompką lub 1L z pompką Oferowany przez nas preparat jest dopuszczony do obrotu jako kosmetyk w
rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi
zmianami). W razie wyrażenia zgody, prosimy o dopuszczenie aby Dozownik wymagany w Grupie IX poz. 4
był kompatybilny tylko z opakowaniami z poz. 1 i 2.Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
15. Dotyczy Grupa X poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie 1-propanolu, 2propanolu, 2-difenylolu, barwionego, w opakowaniach do 1L, nie zawierającego jodu, czwartorzędowych
związków amoniowych, o szerszym od wymaganego spektrum działania, tj. o spektrum działania wobec: B
(łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40). Preparat, który
chcielibyśmy zaoferować na status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania
skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych,
zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, jest autosterylny, posiada
ocenę użytkową IMiDz i jest bezpieczny w stosowaniu, ponieważ jest dopuszczony do stosowania u
noworodków. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
16. Dotyczy Grupa XII poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach do
1L? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
17. Dotyczy Pkt. 1.4 ppkt 3 SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do
oferty, zamiast dokumentów potwierdzających skuteczność mikrobiologiczną, oświadczenie o posiadaniu
takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie
Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym
samym usprawni proces badania i oceny ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
18. Czy w grupie nr VI – Zamawiający dopuści preparat na bazie QAV i etanolu w opakowaniach 1 L do których
dołącza się spryskiwacz? Odpowiedź:: Zgodnie z SIWZ.
19. Dotyczy Grupa nr IV – pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji
inkubatorów w oddziale noworodkowym, wolnego od formaldehydu, aldehydu glutarowego, chloru i związków
chloru, fenolu, kwasu octowego o bójczości wobec: B, F, V (HIV, HCV, HBV, Adeno, Rota) w czasie do 15
minut i Polio w czasie do 60 minut? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
20. Dotyczy Grupa nr VIII – pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji
rąk w postaci płynu – jednorazowa porcja min 3ml, czas odkażania do 30sekund – dezynfekcja higieniczna,
jednorazowa porcja min 6 ml, czas odkażania do 1,5 minuty – dezynfekcja chirurgiczna – pozostały opis
zgodnie z SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
21. Dotyczy Grupa nr XIV – pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci
chusteczek do dezynfekcji wyrobów medycznych np. głowic USG w jednorazowych opakowaniach foliowych
(typu flow-pack) z wieczkiem z tworzywa sztucznego, z których można łatwo i bezpiecznie pobrać chusteczki
a’80szt. ze względu na praktyczny system składania, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości –
pozostały opis zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22. Dotyczy Grupa I Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w powyższym pakiecie ze względu na
zastosowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi kontaktujących się z uszkodzoną tkanką będzie
wymagał środka myjąco dezynfekcyjnego o pełnym spektrum działania wirusobójczego (Adeno i Polio) w
czasie do 15 minut. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
23. Dotyczy Grupa III Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w powyższym pakiecie ze względu na
zastosowanie preparatu do jednoetapowego mycia i dezynfekcji powierzchni zarówno w oddziałach nie
inwazyjnych oraz inwazyjnych np. na bloku operacyjnym będzie wymagał aby spektrum działania
bakteriobójczego, grzybobójczego i prątkobójczego było potwierdzone badaniami wykonanymi w warunkach
brudnych. Jest to o tyle istotne, że przed użyciem takiego preparatu nie ma potrzeby wcześniejszego mycia
powierzchni a dopiero w następnym kroku dezynfekcji. Pozwala to zaoszczędzić czas personelu oraz koszty
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związane z zakupem dodatkowych preparatów myjących. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupa VI Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w powyższym pakiecie ze względu na
zastosowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych będzie wymagał, aby preparat
wykazywał pełne spektrum działania wirusobójczego czyli również na wirus Polio. Odpowiedź: Zgodnie z
SIWZ.
Dotyczy Grupa VI Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w powyższym pakiecie ze względu na
zastosowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych będzie wymagał, aby preparat
posiadał badania na wymagane spektrum działania przeprowadzone w warunkach brudnych wykonane
metodą nośnikową (Faza II etap II czyli odnoszący się do warunków praktycznych). Jest to o tyle istotne, że
przed użyciem takiego preparatu nie ma potrzeby wcześniejszego mycia powierzchni a dopiero w następnym
kroku dezynfekcji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupa VIII poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w powyższym pakiecie do higienicznej
dezynfekcji rąk wymaga preparatu o zakresie działania bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym i
wirusobójczym (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Herpeswirus) w wymaganym czasie do 30 sekund. Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupa IX Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia preparatów w
powyższym pakiecie kompatybilnych z jednym typem dozownika w celu uniknięcia różnych typów dozownika
do jednego systemu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupa IX poz. 1 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o
dopuszczenie do oceny preparatu w postaci żelu o spektrum działania bakteriobójczym, grzybobójczym,
prątkobójczym i wirusobójczym (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Herpesvirus) w czasie 30 sekund.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Grupa IX poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w powyższym pakiecie do higienicznej
dezynfekcji rąk wymaga preparatu o zakresie działania bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym i
wirusobójczym w wymaganym czasie do 30 sekund. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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