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Znak sprawy 54/2017/PN                   Gdańsk, 12 grudnia 2017 r. 
 
L. Dz. DZP 2375/203/2017 

 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 
 

1. Dotyczy Zadania 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do dezynfekcji głowic USG, 
ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-
czynnych, etanolu (1%), chlorku bezalkonium (0,1%), alkoholu izopropylowego (0,1%) działające na B, F – 5 
min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

2. Dotyczy Zadania 11: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie 
etanolu? 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

3. Dotyczy zadania 1. Czy Zamawiający wymaga w w/w zadaniu skuteczności biobójczej potwierdzonej badaniami 
roztworu odciśniętego z chusteczek? 
Odp. Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

4. Dotyczy zadania 2. Czy Zamawiający wymaga w w/w zadaniu skuteczności biobójczej potwierdzonej badaniami 
roztworu odciśniętego z chusteczek? 
Odp. Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

5. Dotyczy zadania 20, poz. b. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie – czy w w/w pozycji nie zaistniała omyłka 
pisarska i Zamawiający wymaga, aby produkt był kompatybilny z preparatem 20a? 
Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby preparat z zadania 20b był kompatybilny z preparatem z zadania 20a. 
Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zadaniach nr 21b, 22c, 23b, 24b i 27c.  
─ Produkty w pozycjach 21b, 23b, 24b i 27c muszą być kompatybilne odpowiednio z produktami w pozycjach 

21a, 23a, 24a i 27a. 
─ Opis produktu w pozycji 22c otrzymuje następujące brzmienie: „Preparat w postaci płynnego koncentratu; 

na bazie QAV, bez zawartości aldehydów, fosforanów, chloru; nie pieniący; do codziennego stosowania; 
zapobiegający powstawaniu biofilmu; spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HCV); czas działania max. do 15 minut; 
możliwość rozszerzenia spektrum o prątki; przygotowanie roztworu przy użyciu zimnej wody 
wodociągowej”. 
 

6. Dotyczy zadania 22, poz. c. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu Quatrodes Unit NF - 
koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu 
stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. 
Skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Spektrum działania: 
Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C. albicans), Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 
– do 15 min., Prątki gruźlicy (M. Tuberculosis) do 60 min. 
Odp. Tak. 



2 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

7. Pakiet 22 poz. a. Prosimy o informację jaka ma być wielkość opakowania. 
Odp. Informacje na temat dopuszczalnych wielkości opakowań preparatów zawarte są w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. 
 

8. Pakiet 22 poz. c. Czy Zamawiający dopuści Quatrodes Unit NF - koncentrat do dezynfekcji i mycia urządzeń 
ssących, misek unitu stomatologicznego, separatorów amalgamatu  na bazie QAV, przebadany zgodnie 
normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885), o spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HCV, 
HIV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) w 15 minut z możliwością rozszerzenia o prątki gruźlicy w opakowaniach 1l 
lub 5l? 
Odp. Tak. 
 

9. Pakiet 22 poz. c. Prosimy o informację jaka ma być wielkość opakowania. 
Odp. Informacje na temat dopuszczalnych wielkości opakowań preparatów zawarte są w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. 
 

10. Zad 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ skutecznego 
wobec wymaganego spektrum w czasie 5 min. 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

11. Zad 7 i 15. zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ skuteczny 
wobec szerszego spektrum B, F, Tbc (Avium, Terrae) V (HBV, HCV, HIV, Rota) w stężeniu 0,25% w czasie 15 min 
z możliwością rozszerzenia o wirusy Adeno i Polio w czasie 60 min i stężeniu 0,5%. 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

12. Zad 11. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 
85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, 
glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B (EN13727), F (EN13624), Tbc (EN14348), V (Noro, Adeno, 
Polio – EN14476) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i 
chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu 
na otrzymanie niższej ceny. 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

13. Zad 14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie 2% 
roztworu chlorcheksydyny w alkoholu etylowym. 
Odp. Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie chlorheksydyny i alkoholu etylowego pod warunkiem 
spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
 

14. Zad 18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego 
alkoholu etylowego. 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

15. Zadanie nr 1. Prosimy o dookreślenie, jaką ilość chusteczek Zamawiający wymaga. 
Odp. Zamawiający określił ilość wymaganych chusteczek w tabeli asortymentowej. Zadanie nr 1 – 80 op./100 
szt. lub z odpowiednim przeliczeniem. 
 

16. Zadanie nr 2. Prosimy o dookreślenie, jaką ilość chusteczek Zamawiający wymaga. 
Odp. Zamawiający określił ilość wymaganych chusteczek w tabeli asortymentowej. Zadanie nr 2 – 90 op./100 
szt. lub z odpowiednim przeliczeniem. 
 

17. Zadanie nr 21 a i b. Czy Zamawiający dopuści preparat stosowany na skórę przed iniekcjami, który w przypadku 
HBV wymaga powtórnego spryskania skóry i odczekania czasu 2 minuty? 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

18. Zadanie nr 21 a i b. Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego w składzie dwa alkohole 2-propanol i 1-
propanl oraz nadtlenek wodoru spełniającego wszystkie zapisy SIWZ. 
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat o ww. właściwościach. 
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19. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu. 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. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy 
A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu.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 zebiegowych, lamp, 
inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 
działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy 
A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

20. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści: 
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8% 
alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum 
bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? 
lub 
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8% 
alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba)- Spektrum 
bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? 
Odp. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ. 
 

 
 
Z poważaniem 

 
 

Zca Dyrektora 
ds. administracyjno-ekonomicznych 

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Gdańsku  

Mariusz Pikuła 
 


