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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Preparaty do mycia i dezynfekcji  

(nr sprawy: SPZZOZ-ZP-45/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

I.  

Zadanie 3 poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w piance gotowego do 

użycia, przeznaczonego do zwilżania i mycia zanieczyszczonych narzędzi, w tym endoskopów. 

Zawierający w swoim składzie 4 enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza ). 

Zabezpieczający narzędzia przed zasychaniem resztek organicznych, wykazujący efekt mycia 

już od 1 minuty. Możliwość nawilżania narzędzi w czasie do 72h. Nie powodujący korozji, 

bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: butelka 1l 

ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź: TAK  

Zadanie 3 poz. 6 

Prosimy o wskazanie jakiej wielkości wanienek Zamawiający oczekuje? 

Odpowiedź: 3 litry, dopuszcza się inną pojemność ale nie większe niż 5 L 

Zadanie 4 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu Preparatu do dezynfekcji 

endoskopów w procesie chemiczno - termicznym w myjni endoskopowej, na bazie kwasu 

nadoctowego, możliwość wielokrotnego stosowania preparatu w ciągu 28 dni pod warunkiem 

kontroli jego aktywności przy użyciu dedykowanych dla preparatu, paskowych testów 

kontrolnych. Spektrum działania: B (w tym prątki), F, V (Polio, Adeno,), S ( w tym Clostridium 

difficille). Czas dezynfekcji wysokiego poziomu nie dłuższy niż 10 minut, op 5 L 

Odpowiedź: TAK 

Zadanie 4 poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pasków kontrolnych 

konfekcjonowanych w opakowaniach a 14 szt. 

Odpowiedź: TAK  
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W związku z tym, że producent dostarcza paski kontrolne w zestawach z preparatem tj. 4 

kanistry + 1 op. pasków kontrolnych a’14 szt,, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 18 

op. a 14 szt., pozostałą ilość dostarczymy w zestawach? 

Odpowiedź: TAK 

II.  

zadanie 3 poz. 2 oraz zadanie 6 poz. 1 

W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do 

zaoferowania op. 1l z dozownikiem przelewowym, z przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: TAK 

III.  

Zadanie 1  

poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

na bazie etanolu (78,2g/100g) (+metyloetyloketon 0,99 g/100 g, izopropylu mirystynian, 

cetylostearylu oktanian Powidon K 30, sorbitol ciekły, krystalizujący 70% alkohol izopropylowy, 

woda oczyszczona), bezbarwny. Skuteczny wobec: B (w tym prątków gruźlicy), grzybów, wirusów 

(otoczkowe i bezotoczkowe) oraz (rotawirusy, adenowirusy i norowirusy). Produkt leczniczy. 

Odpowiedź: TAK  

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 12-10-2022r.    


