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Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie  

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Środki dezynfekcyjne (numer postępowania: SPZZOZ-ZP-18/2021) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

Dotyczy zadania nr 1 

1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim 

spektrum działania na bazie propan-2-olu (60 g/100 g) i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, 

zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, 

F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, rota). Dezynfekcja higieniczna 

(EN 1500) – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna (EN 12791) – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone 

działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie: 500 ml 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem. 

2. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający 

w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym 

MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 

sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna 

wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz 

wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni 

wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem. 

3. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez 

zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. 

Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na 

macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. 

Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne 

(betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml 

Odpowiedź: Tak 

4. Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 i utworzenie z nich osobnego pakietu, co pozwoli większej ilości 

wykonawców na złożenie oferty. 

Odpowiedź: Nie 
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Dotyczy zadania nr 3 

1. Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z 

zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony 

do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, 

endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni 

sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, 

myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających 

pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F 

(C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. 

EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie 

wymaga dodatku aktywatora. Opakowania 1kg i 5 kg z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem. 

 

Dotyczy zadania nr 5 

1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania potwierdzonym badaniami z 

obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, 

HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty, spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Tak  

 

Dotyczy zadania nr 6 

1. Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, 

ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów 

obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz 

chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających 

kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiadana opinia producenta 

materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe 

Famed. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Spektrum działania: B, MRSA, F 

(C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, 

Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut.. Środek posiada podwójną 
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rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowania: 1 l z dozownikiem 

przelewowym, 5 l 

Odpowiedź: Tak  

2. Czy w pozycji 3 i 4 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej 

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: amina, 

czwartorzędowy związek amonowy. Bez zawartości alkoholu, aldehydów i fosforanów, nie 

odbarwiają dezynfekowanych powierzchni 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.. Spektrum działania, potwierdzone 

normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, 

BVDV, HSV) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 

min. 13x20 cm. Wyrób medyczny oraz pordukt biobójczy. Opakowania tuba 100 szt. oraz wkład 100 

szt. 

Odpowiedź: Tak  

3. Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania 

zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie 

do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 

Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. podwójna rejestracja: wyrób medyczny 

oraz produkt biobójczy. Opakowanie: tuba 100 szt., wkład 100 szt. 

Odpowiedź: Tak  

 

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 02-06-2021r.  


