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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:  

Zadanie 1.  

Poz.1.  

 Z uwagi na wycofanie z produkcji preparatu opisanego w SIWZ, prosimy o dopuszczenie preparatu do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie higienicznej dezynfekcji rąk 30 sekund  

i chirurgicznej 90 sekund, zawierającego w 100 g preparatu:  79 g etanolu i 0,10g 2-bifenylolu, z 

zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących 

elastyczność skóry, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V 

(m. in. HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Polio), produkt leczniczy.  

Odpowiedź: Tak 

 

Z uwagi na wycofanie z produkcji preparatu opisanego w SIWZ, prosimy o dopuszczenie: alkoholowy 

płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk  na bazie etanolu 83,7g/100g. Produkt bez 

zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji 

pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sek., 

chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek.   

Spektrum działania: B, F(C. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio. Produkt 

biobójczy  

Odpowiedź: Nie 

 

Zadanie 4.  

Poz.1  

Czy Zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia, do dezynfekcji nieodpornych i odpornych na 

działanie wysokich temperatur wyrobów takich jak: np.: endoskopy światłowodowe, wideoendoskopy, 

oprzyrządowanie okulistyczne, z możliwością zastosowania do dezynfekcji manualnej lub 

półautomatycznej, oparty na bazie kwasu nadoctowego, o spektrum działania B (EN 1040, EN 13727), 

Tbc (M.terrae) (EN 14348), F (EN 1275, EN 13624), V (EN 14476), S (EN 14347) w czasie do 5 minut, 
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zachowującego skuteczność mikrobiologiczą przez 7 dni lub 50 cykli zastosowań, z możliwością badania 

aktywności roztworu paskami testowymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach  

a 5l?   

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem.  

 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów 

oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku 

wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od 

daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B, Tbc (Mycobacterium 

terrae i Mycobecterium Avium), F, V (Polio i Adeno), S Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus 

subtilis  w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda 

po 4940g), dwie buteleczki  z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych 

(15 szt. pasków).   

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem.   

 

Poz.2.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego  

i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i 

oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji 

powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce 

ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem.  

 

Zadanie 5.  

Poz.1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni i wyposażenia medycznego,  na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, 

związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, 

M.terrae), MRSA, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV,  Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno  

w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1L ? Wyrób medyczny.  
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Odpowiedź: Tak  

 

Zadanie 6.  

Poz.1.  

Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów 

medycznych na oddziałach intensywnej  opieki, położniczych i pediatrycznych. Skład: nadtlenek wodoru 

110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecylodimetyloamoniowy 28 g/kg. 

Spektrum: B (EN 13727) F (EN 1650), Tbc EN 14348, V(vaccinia, BVDV, Rota, HIV,HBV,HCV). Wyrób 

medyczny, opakowanie 1L  

Odpowiedź: Nie  

 

Poz.2.  

Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów 

medycznych na oddziałach intensywnej  opieki, położniczych i pediatrycznych. Skład: nadtlenek wodoru 

110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecylodimetyloamoniowy 28 g/kg. 

Spektrum: B (EN 13727) F (EN 1650), Tbc EN 14348, V(vaccinia, BVDV, Rota, HIV,HBV,HCV). Wyrób 

medyczny, opakowanie 5kg  

Odpowiedź: Nie  

 

Poz.3.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji 

powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, 

soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 

związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova 

SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 

cm. Wyrób medyczny, opakowania: BOX a 200szt. Chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości 

opakowań?  

Odpowiedź: Tak  
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Poz.4.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji 

powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, 

soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 

związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova 

SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 

cm. Wyrób medyczny, opakowania: wkład a 200szt. Chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości 

opakowań?  

Odpowiedź: Tak  

 

Poz. 5.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji 

małych powierzchni i sprzętu medycznego, Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych  

i noworodkowych. Chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum 

działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w 

czasie do 2 min. Wymiary min. 14x18 cm wykonane 55% wiskoza/45% PET (poliester), o gramaturze 22 

g/m2. Opakowanie typu BOX  a’ 150 szt. po odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób 

medyczny  

Odpowiedź: Tak 

 

Poz.6.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji 

małych powierzchni i sprzętu medycznego, Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych  

i noworodkowych. Chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum 

działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w 

czasie do 2 min. Wymiary: min. 14x18 cm wykonane 55% wiskoza/45% PET (poliester), o gramaturze 22 

g/m2. Opakowanie typu wkład  a’ 150 szt. po odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób 

medyczny  

Odpowiedź: Tak 
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Poz. 7  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach, gdzie jest wymagana szybkość działania 

 i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej. Możliwość użycia do 

dezynfekcji głowic sond USG.. Chusteczki nasączone roztworem: 17,4 g Propan-2-olu, 12,6 g Etanolu (94 

% w/w). Spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F(c,albicans), V w czasie do 1 min, TBC – 5 min, 

możliwość rozszerzenia o wirus Adeno. przebadane dermatologicznie, wymiar chusteczki 20 cm x 20 cm, 

w opakowaniach typu flow pack po 100 szt .  

 Odpowiedź: Nie  

  

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 07-06-2021r.  


