
           Żukowo  11.12.2018 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI     

 

Dotyczy: dostawy produktów do dezynfekcji dla SPZOZ w Żukowie 

W związku z pytaniami zadanymi przez Oferentów, Zamawiający udziela odpowiedzi : 

 

Dotyczy Części II: 

 

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający w poz. 1, ze względu na wycofanie ze sprzedaży produktu 

wymaganego, dopuści do oceny równoważny produkt biobójczy do dezynfekcji skóry przed 

zabiegami i iniekcjami oraz do dezynfekcji rąk? 

Odpowiedź: TAK, w przypadku wycofania ze sprzedaży Zamawiający dopuści do oceny 

równoważny produkt biobójczy do dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami oraz do 

dezynfekcji rąk.  

 

Pytanie Nr 2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat równoważny pod 

każdym względem jakościowym tj. zastosowania, działania bójczego, składu itp., o statusie 

produktu biobójczego z przeznaczeniem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz 

do dezynfekcji skóry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat równoważny do dezynfekcji rąk oraz do 

dezynfekcji skóry pasujący do posiadanego systemu dozowników łokciowych Sterisol.  

Dotyczy Części III: 

 

Pytanie Nr 3. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do 

manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi i wyrobów medycznych o spektrum działania B, Tbc, 

F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie 5 minut, spełniającego pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat do manualnej dezynfekcji mycia narzedzi i 

wyrobów medycznych o podanych w pytaniu parametrach spełniający pozostałe wymogi 

wskazane przez Zamawiającego.  

 

Pytanie Nr 4.  Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o 

spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut, spełniającego 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum 

działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut, spełniającego pozostałe 

wymagania SIWZ? 

 

 



Pytanie Nr 5. Prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po 

przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych 

opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę. 

Odpowiedź: Należy wycenić pełne opakowanie. W przypadku wyniku ułamkowego ilości 

opakowań,  należy je zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki, to jest poniżej 0,5 w dół, a 

od 0,5 powyżej- w górę. Zamawiający zamieścił tę informację w zaproszeniu do 

postępowania.  

Dotyczy projektu umowy 

 

Pytanie Nr 6. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany warunku w postaci 12 

miesięcznego terminu trwałości na termin 8 miesięczny ? – przy 12 miesiącach 

obowiązywania umowy tak długi termin ważności jest nieuzasadniony i niekorzystny dla 

wykonawcy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni warunku 12 miesięcznego okresu przydatności 

dostarczanych produktów do dezynfekcji. 

 

Pytanie Nr 7. Pakiet 3 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnej dezynfekcji 

i mycia narzędzi i wyrobów medycznych, na bazie IV rzędowych związków amonowych, 

bezaldehydowy, o spektrum działania B, Tbc, F,V ( Vaccinia, BVDV/ HCV, HBV,HIV, 

wirusy grypy H5N1, H1N1), w czasie 15 minut w pojemniku do 2 l z możliwością łatwego 

odmierzania produktu?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi i 

wyrobów medycznych, na bazie IV rzędowych związków amonowych, bezaldehydowy, o 

spektrum działania B, Tbc, F,V ( Vaccinia, BVDV/ HCV, HBV,HIV, wirusy grypy H5N1, 

H1N1), w czasie 15 minut w pojemniku do 2 l z możliwością łatwego odmierzania produktu.  

 

Pytanie Nr 8. Ogólne – Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści badania wg. 

DGHM/ VAH / RKI? Ponieważ metody DGHM stanowią po części większe wyzwanie dla 

testowanego środka do dezynfekcji a nigdy mniejsze, gwarantowane jest, że pomyślne 

przejście testu DGHM oznacza przejście odpowiadającego mu testu europejskiego. W 

związku z tym, standardowe metody testowe i wymagania zgodne z DGHM obejmują swoim 

zakresem kryteria norm Europejskich stosowanych podczas testowania skuteczności środków 

do dezynfekcji. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści badania dla oferowanych produktów do dezynfekcji 

wg DGHM/VAH/RKI. 

Pytanie Nr 9. Część 2 poz 2 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie preparatu o lepszych właściwościach mikrobójczych 

konfekcjonowanego w opakowania 1L (Z przeliczeniem ilości) typu DISPENSO (System 

zamknięty bez kontaktu z powietrzem). Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się wymienić 

niezbędną liczbę dozowników w placówce zamawiającego bez dodatkowych kosztów i 

udziały personelu. Dopuszczenie alternatywnego rozwiązania może znacząco obniżyć koszty. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat równoważny do dezynfekcji rąk oraz do 

dezynfekcji skóry pasujący do posiadanego systemu dozowników łokciowych Sterisol.  



Pytanie Nr 10. Część 2 poz 3 

Zwracamy się o dopuszczenie preparatu o lepszych właściwościach odkażających i 

pielęgnujących rany, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. III. 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o zaoferowanie leku Octanisept spray 250 ml.  

Pytanie Nr 11.  Do części 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w 

opakowaniach a’2L z dołączoną miarką dozującą z przeliczeniem ilości opakowań?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach nie większych 

niż 2 litry z miarką dozującą z przeliczeniem ilości opakowań do podanej ilości roztworu 

roboczego 

 

Pytanie Nr 12. 2. Do części 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający 

wymagania SIWZ skuteczny wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV)  w czasie do 5 minut? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści preparat do manualnej szybkiej dezynfekcji małych 

powierzchni, powierzchni trudno dostępnych i wyrobów medycznych o podanych 

parametrach skuteczny w czasie do 5 minut.  

 

Zapraszamy do złożenia ofert. 

 

Z poważaniem 

Joanna Komorowska  

Dyrektor SPZOZ w Żukowie  

  
 


