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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa środków do dezynfekcji narzędzi i powierzchni 2014. 
Numer ogłoszenia: 112769 - 2014; data zamieszczenia : 26.05.2014 
 
 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada: 
 
 
 
PYTANIE 1 
Z uwagi na wycofanie ze sprzedaŜy preparatu do dezynfekcji Ultradesmit AF (pisma 
w załączeniu) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4 preparatu do mycia 
i dezynfekcji narzędzi w postaci płynu, zawierającego w składzie propionian N, N-dydecylo-N-
metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy oraz dodecylo-dipropylenotriaminę, o spektrum działania: B, 
Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l 
z dozownikiem.D 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę pod warunkiem, Ŝe preparat nadaje się do myjek 
ultrad źwiękowych oraz do mycia ręcznego 
 
 
PYTANIE 2 
Pytanie do Pakietu nr 1, poz. 1 - „Zawartość i nazwa  substancji aktywnej w 100 g produktu: 20 g 2-
propranolol; 10,0 g etanol ; 0,2 g benzyloalkiloamonowy; 0,01g glucoprotamina, przeznaczenie: 
dezynfekcja małych powierzchni, postać: płyn zakres działania  -  czas działania: B,Tbc,F,V – 1 
min” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą   
o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie 
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amin do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niŜ 
wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno i 
Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem 
pianowym. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  Zamawiający oczekuje preparatu działającego w czasie 1 
min. 
 
PYTANIE 3 
Pytanie do Pakietu nr 1, poz. 1 - „Zawartość i nazwa  substancji aktywnej w 100 g produktu: 10 g n-
propranolol; 40,0 g etanol ; 0,05 g benzyloalkiloamonowy; 0,018g aldehyd glutarowy 
przeznaczenie: dezynfekcja małych powierzchni, postać: płyn zakres działania  -  czas działania: B, 
Tbc, F, V – 1 min” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie 
zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stęŜeniu 72g o szerokim 
spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w 
czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iŜ preparat nie jest 
sklasyfikowany jako substancja draŜniąc w związku z tym jest bardzo dobrze 
tolerowany przez personel. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
PYTANIE 4 
Pytanie do Pakietu nr 1, poz. 3 - „Zawartość i nazwa  substancji aktywnej w 100 g płynu 
nasączającego : 50g propoan-1-ol, 0,075g didecylodimethylammonium, przeznaczenie: dezynfekcja 
małych powierzchni, postać: chusteczki nasączone, zakres działania  -  czas działania: B, Tbc, V, F 
– 1 min” 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem  etylowym w stęŜeniu 72g 
spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, 
HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iŜ preparat nie 
jest sklasyfikowany jako substancja draŜniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez 
personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
PYTANIE 5 
Pytanie do Pakietu nr 1, poz. 10 - „Zawartość i nazwa  substancji aktywnej w 100 g produktu: 50-
100% etanol, 1-2% butanon, przeznaczenie:  dezynfekcja małych powierzchni w przemyśle 
spoŜywczym, postać: płyn zakres działania  -  czas działania: B, F, – 5 min” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie 
zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stęŜeniu 72g o szerokim 
spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w 
czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iŜ preparat nie jest 
sklasyfikowany jako substancja draŜniąc w związku z tym jest bardzo dobrze 
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tolerowany przez personel. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę , pod warunkiem , Ŝe preparat moŜe być stosowany w 
przemyśle spoŜywczym 
 
PYTANIE 6 
Pytanie do Pakietu nr 1, poz. 11 - „Zawartość i nazwa  substancji aktywnej w 100 g płynu 
nasączającego :0,45g  didecylodimethylammonium, przeznaczenie:dezynfekcja głowicy USG, 
postać: chusteczki nasączone, zakres działania  -  czas działania: B, droŜdze – 1 min                                                         
F,Tbc - 15 min, V łacznie z HIV, HBV, HCV- 30 sek  ” 
 
Na podstawie art. 7 ust. L w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych na bazie QAV i amin o 
wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(równieŜ MRSA i 
VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z 
moŜliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz 
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje 
właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iŜ chusteczki 
posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 
14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na 
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie 
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
PYTANIE 7 
PAKIET 3 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o jednorazowej  szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk nasączonej 4% 
glukonianem chlorheksydyny w rozmiarze 8x4,5x3cm. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
 
PYTANIE 8 
Pakiet 2, poz. 2 i 6 : 
Czy Zamawiający dopuści preparat niezawierający soli kwasu nitrylotrójoctowego 
(NTA)? PoniewaŜ wykazano, Ŝe ten związek posiada właściwości kancerogenne, 
większość producentów wycofało się z dodawania go do składu preparatów 
chemicznych.? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje preparatu opisanego w siwz 
    

PYTANIE 9 
Pakiet 6- dezynfekcja powierzchni 
1. Proszę o informację czy zamawiający wymaga środków opisanych w specyfikacji technicznej w 
pojemnikach 5000 ml, czy 750 ml? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga 30 opakowań po 5000ml 
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PYTANIE 10 
Zadanie Nr 1 Poz. 1 
Czy zamawiający dopuści produkt Mikrozid AF liquid zawierający w składzie w 100 g produktu: 
25 g etanolu i 25 g propan-1-ol, z czasem działania adeno do 2minut spełanijący pozostałe warunki 
SIWZ w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 11 
Zadanie Nr 1 Poz. 1  (w kolejności 2) 
Czy zamawiający dopuści produkt Mikrozid AF liquid zawierający w składzie w 100 g produktu: 
25 g etanolu i 25 g propan-1-ol, z czasem działania adeno do 2minut spełanijący pozostałe warunki 
SIWZ w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 12 
Zadanie Nr 1 Poz. 3 (w kolejności 4) 
Czy zamawiający dopuści produkt Mikrozid AF wipes zawierający w składzie w 100 g produktu: 
25 g etanolu i 35 g propan-1-ol, z czasem działania adeno do 2minut spełanijący pozostałe warunki 
SIWZ w opakowaniach twardych typu dozownik, które moŜna uzupełnić po opróŜnieniu, 
zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza, naleŜy wycenić 667 opakowań po 150 szt. 
 
 
PYTANIE 13 
Zadanie Nr 1 Poz. 9 (w kolejności 10) 
Czy zamawiający dopuści produkt Perform zawierający w składzie w 100g produktu: 45 g 
pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan)., spełanijący pozostałe warunki SIWZ w 
opakowaniach 40 g, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 14 
Zadanie Nr 1 Poz. 10 (w kolejności 11) 
Czy zamawiający dopuści produkt Mikrozid AF liquid zawierający w składzie w 100 g produktu: 
25 g etanolu i 25 g propan-1-ol, spełniający pozostałe warunki SIWZ w opakowaniach 1L z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający wyraŜa zgodę , pod warunkiem , Ŝe preparat moŜe być stosowany w 
przemyśle spoŜywczym, naleŜy wycenić 75 op po 1 litrze. 
 
PYTANIE 15 
Zadanie Nr 1 Poz. 11 (w kolejności 12) 
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Czy zamawiający dopuści produkt Mikrozid sensitive wipes zawierający w składzie w 100 g 
roztworu substancji czynnej: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetyloamoniowy, 0,26g 
chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek C12-14-alkilo[(etylofenylo) 
metylo]dimetyloamoniowy, z czasem działania HIV, HBV, HCV – 30 sekund, spełanijący pozostałe 
warunki SIWZ w opakowaniach twardych typu dozownik, które moŜna uzupełnić po opróŜnieniu, 
zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
PYTANIE 16 
Zadanie nr 4 
Czy zamawiający dopuści produkt Gigazyme x-tra zawierający w składzie w 100g preparatu: 
7,7g chlorku didecylodimetyloamonowego, 0,4g poliheksametyleno biguanidyny, 15-30% 
niejonowych surfaktantów, kompleks enzymatyczny, substancje zapachowe, przebadany według 
fazy 2 etap 2 
w stęŜeniu uŜytkowym 1%, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HCV, HBV) w czasie do 15 minut 
w opakowaniach a 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze preparat działa równieŜ na Tbc, oraz Ŝe preparat 
nadaje się do myjek ultradzwiękowych oraz do mycia ręcznego, wówczas naleŜy wycenić 200 
op po 5litrów . 
 
 
PYTANIE 17 
Pytanie ogólne 
Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie 
z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyŜej 0,5 w górę) 
 
Odpowiedź: 
NaleŜy zaokrąglić zawsze w górę.    
 
 
            Odpowiedzi na powyŜsze pytania naleŜy traktować jako obowiązujące zmiany i 
dopuszczenia do siwz oraz załączników. Podczas wypełniania załącznika nr 4, naleŜy powołać się 
na nr pytania, dopuszczający dany parametr/produkt. 
 
 
MODYFIKACJE 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób: 
 
 

1. W SIWZ w części 13. Termin 04.06.2014r. składania i otwarcia ofert, zastępuje się terminem 
06.06.2014r. 
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W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofer-
tach, zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.06.2014r. godziny 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

         Z powaŜaniem 

 


