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Wykonawcy w postępowaniu 
 

Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na dostawę wyrobów medycznych 

 
 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania: 
  
Pakiet nr 1 pozycja 3 
Prosimy o dopuszczenie  chusteczek o spektrum o  działania: bakterie, grzyby w czasie 2 min, w tym 
drożdżaki w czasie 1 min, wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) w czasie 30 sek.  w opakowaniu 150 szt. 
chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pakiet nr 1 pozycja 4 
 Czy zamawiający dopuści chusteczki bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i 
sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, o świeżym 
zapachu. Spektrum działania: Bakterie, drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV) w czasie 1 min. ; prątki 
gruźlicy w czasie 15 min., Rota, Vaccinia , Polyoma SV40 w czasie 1 min z rozszerzeniem do Noro w 
czasie 15min. Wymiary chusteczki 20 cm x 20 cm,. Pojemnik sztywny, po otwarciu z możliwością 
zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 200szt. chusteczek, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pakiet nr 1 pozycja 5 
 Czy Zamawiający dopuści chusteczki do stosowania na sucho i mokro, pojemnik kompatybilny z 
wkładami z pozycji nr 6. Chusteczki wykonane z poliestru, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o 
gramaturze 50g/m2, opakowanie 6x111sztuk chusteczek o wymiarach 30x24cm, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pakiet nr 1 pozycja 6 
Czy zamawiający dopuści chusteczki do stosowania na sucho i mokro. Chusteczki wykonane z poliestru, 
chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 50g/m2, opakowanie 6x111sztuk chusteczek o 
wymiarach 30x24cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kompatybilne do pojemnikiem z 
pozycji nr 5. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pakiet nr 1 poz. nr 9 
Czy w związku z wycofaniem preparatu opisanego w SIWZ Zamawiający dopuści wydajny koncentrat do 
mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia. Ze względu na nieuciążliwy zapach 
może być stosowany również w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad 
wcześniakami (inkubatory), tam, gdzie oprócz wysokiej skuteczności niezbędne jest ograniczenie do 
minimum obciążenia wskutek zapachu. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. 
Koncentrat stanowi formułę kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych. Zawiera również fenoksyetanol. Nie zawiera aldehydów, związków 
nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Produkt działa w stężeniu 0,5% i czasie 
do 15 minut w wysokim obciążeniu bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo wobec wirusa BVDV, oraz 
bez obciążenia wobec prątek (M. terrae, M. avium) i wirusów vaccinia, rota, polyoma SV40. Możliwość 
rozszerzenia skuteczności w wysokim obciążeniu o grzyby, wirusy adeno i noro przy zwiększeniu 
stężenia i wydłużeniu czasu działania. Wydajność: z 1L koncentratu - 200 litrów roztworu roboczego. 
Stabilność roztworu min. 30 dni. Opakowanie 5 litrów. Wyrób medyczny  
Odpowiedz. Zamawiający dopuszcza preparat o neutralnym zapachu. Pozostałę wymagania 
podtrzymuje 
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Pakiet nr 1 poz. nr 11 
 Czy zamawiający dopuści koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian (m.in. wykładzin 
ceramicznych, PVC, szkła), powierzchni ponadpodłogowych oraz urządzeń sanitarnych. Na bazie 
podchlorynu sodu - minimalnie 47g/l (przy zawartości aktywnego chloru minimalnie 45 g/l. Zakres 
działania: Bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory. Przy roztworze 2% polio i adeno w czasie 5 min.  
Opakowanie koncentratu 5L., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Odpowiedz. Zamawiający dopuszcza 
 
Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy bezbarwny o spektrum działania bakteriobójczo, 
grzybobójczo i wirusobójczo. Na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce,w tym 
MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne, mykobakterie (w tymMycobacterium tuberculosis), 
grzybobójczo, m. in. Na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity, wirusobójczo na wirusy m. in. 
HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex,. Spełniając 
pozostałe warunki SIWZ. Produkt leczniczy. Opakowania 250ml z atomizerem. 
Odpowiedz. Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 


