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Nr postępowania SZP-332-35PN/2019                      Olsztyn, dnia 07-06-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  środki dezynfekcyjne i antyseptyczne 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 
1986 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 

wyjaśnia i modyfikuje zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/    

 

 
Pytanie nr 1. Zadanie nr  15. 
 Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi SIWZ w opakowaniach a 5 L z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź ad. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie zad. nr 15, dot. opisu przedmiotu 

zamówienia – pojemności opakowań zamawianego środka, która polega na dopuszczeniu 

zaoferowania pojemników 5 l z odpowiednim przeliczeniem ich ilości. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy- próbki do przeprowadzenia oceny użytkowo-technicznej: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek  w przypadku 
wyrobów gotowych do użycia na 1 opakowanie jednostkowe zamiast 3 opakowań  w danym zadaniu? 
Odpowiedź ad. 2. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie wymaganych ilości „próbek”, pkt 6 

w zał. nr 2 do SIWZ dot. opisu ilości „próbek” otrzymuje brzmienie:  
„6.  PRÓBKI. 
Uwaga: do oferty należy dołączyć „próbki” oferowanych wyrobów w nw zadaniach, celem przeprowadzenia przez 
Zamawiającego ich oceny techniczno-użytkowej  –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13, 14, 15, 17,18,19, 20, 24, -  w 
ilościach niezbędnych do przeprowadzenia ich prawidłowej oceny użytkowej  (minimum 1 zamawiane opakowanie 
jednostkowe ; w przypadku koncentratów  wymagane są   minimum 3 litry)  „Próbki” mają posiadać na opakowaniu  
niezbędne  opisy w j. polskim – nazwa preparatu i przeznaczenie. 
 

Pytanie nr 3. Dotyczy zadania nr 3. 
Czy Zamawiający oczekuje preparatu w żelu wykazującego działanie wobec B, Tbc (M. terrae i M. 
avium), F (C. albicans i A. niger), V (w tym Polio,  Adeno, Noro) w czasie do 30 sekund zgodnie z 
higieniczną dezynfekcją rąk, która trwa 30 sek? 
Odpowiedź ad. 3. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 

 

Pytanie nr 4. Dotyczy Zadania nr 4. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat z zawartością etanolu, który jest najbezpieczniejszym 
alkoholem dla użytkownika? 
Odpowiedź ad. 4. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
Pytanie nr 5. Dotyczy Zadania nr 4. 
Czy Zamawiający oczekuje preparatu w żelu wykazującego działanie wobec B, Tbc (M. terrae i M. 
avium), F (C. albicans i A. niger), V (w tym Polio,  Adeno, Noro) w czasie do 30 sekund zgodnie z 
higieniczną dezynfekcją rąk, która trwa 30 sek? 
Odpowiedź ad. 5. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 
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Pytanie nr 6. Dotyczy Zadania nr 4. 
Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 75ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź ad. 6. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie zad. nr 4, dot. opisu przedmiotu 

zamówienia – pojemności opakowań zamawianego środka, która polega na dopuszczeniu 

zaoferowania pojemników  75ml z odpowiednim przeliczeniem ich ilości. 
 
Pytanie nr 7. Dotyczy Zadania nr 13. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie do 5 min. przy znacznie bardziej 
ekonomicznym stężeniu 0,5%, spełniający wszystkie wymagania SIWZ, posiadający aktywność 
roztworu roboczego nieużywanego przez 14 dni, a używanego obciążonego biologicznie przez cały 
dzień roboczy? 
Odpowiedź ad. 7. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 
 
Pytanie nr 8. Dotyczy Zadania nr 15. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 1L z przeliczeniem zapotrzebowania? 
Odpowiedź ad. 5. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 
 

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 18. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-
czynnych o maksymalnej dopuszczalnej zawartości alkoholu do 2,6%, w celu szybszego wyschnięcia 
dezynfekowanych powierzchni? Powyższa minimalna zawartość alkoholu nie wpływa negatywnie na 
dezynfekowane powierzchnie.  
Odpowiedź ad. 9 Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 10. Dotyczy zadania nr 4, 12, 18. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez zapis działający na „grzyby” rozumie skuteczność 
wobec min. C. albicans. 
Odpowiedź ad. 10.Tak, oferowany środek ma być skuteczny wobec miedzy innymi C. albicans. 
 
Pytanie nr 11. Dotyczy zadania nr 1 i 2. 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie dekontaminujące do 
mycia ciała i włosów pacjentów. Produkt wskazany do mycia pacjentów przed zabiegami 
operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, o przyjemnym zapachu. Bez mydła. Zalecany do skóry 
wrażliwej i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, nie narusza płaszcza ochronnego skóry. Kosmetyk.  
Odpowiedź ad. 11. Preparat może być kosmetykiem.  
 
Pytanie nr 12. Dotyczy zadania nr 7, 8, 9.  
Mając na uwadze specyfikę placówki - Szpital Dziecięcy, a co za tym idzie możliwość stosowania 
produktu u niemowląt i dzieci - Czy Zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga zaoferowania 
produktu o temperaturze zapłonu powyżej 22

0
 C potwierdzonego w ChPL? 

Odpowiedź ad. 12. Dopuszcza się do zaoferowania produkt o temperaturze zapłonu powyżej 

22
0 
C, ale Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 
Pytanie nr 13. Zadanie nr 13. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, 
endoskopów giętkich o trwałości  nieużywanego roztworu roboczego wynoszącej  28 dni.  Spektrum 
działania: B (EN 13727, EN 14561) F(c. albicans- EN 13624, EN 14562), V (BVDV,Vaccinia) – 0,5% - 
15 minut, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (tj. 37,5 L koncentratu czyli po 
zaokrągleniu:  8 pełnych opakowań a 5L) 
Odpowiedź ad. 13. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie zad. nr 13, dot. opisu przedmiotu 

zamówienia – pojemności opakowań zamawianego środka, która polega na dopuszczeniu 

zaoferowania pojemników 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.  

Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu właściwości. 
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Pytanie nr 14. Dotyczy zadania nr  14. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt zgodny z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (norma 
REACH) posiadający status zagrożenia GHS05 co wynika z faktu iż opisany preparat ma być 
stosowany w procesie mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego.  
Odpowiedź ad. 14. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 
 
Pytanie nr 15. Dotyczy zadania nr 14. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat skuteczny wobec: B, F(C. albicans), Tbc, V(BVDV, 
Vaccinia, rota, polyoma) – 0,75% - 30 minut, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (tj. 
225 L koncentratu czyli: 45 opakowań a 5L) 
Odpowiedź ad. 15. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie zad. nr 14, dot. opisu przedmiotu 

zamówienia – pojemności opakowań zamawianego środka, która polega na dopuszczeniu 

zaoferowania pojemników 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.  

Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu właściwości. 
 
Pytanie nr 16. Dotyczy zadania nr 14. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do  mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, 
endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 
28 dni. Oferowany produkt może być stosowany w kąpieli ultradźwiękowej. Przygotowanie roztworu 
przy pomocy zimnej wody wodociągowej, dobre właściwości myjące Spektrum działania: Spektrum 
działania: B (EN 13727, EN 14561) F(c. albicans- EN 13624, EN 14562), V (BVDV,Vaccinia) – 0,5% - 
15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L  
Odpowiedź ad. 16. Dopuszcza się do zaoferowania preparat, który posiada opisane w pytaniu 

właściwości. 

 

 
Pytanie nr 17. Dotyczy zadania nr 14: 

1. Z uwagi na możliwość wielogodzinnego moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym 
czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim 
badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez 
niezależne laboratorium? 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał w swoim składzie poliheksanid, propionian 
didecylodimetyloamonowy i kompleks trójenzymatyczny,  dzięki czemu preparat doskonale 
rozkłada zanieczyszczenia i brak jest efektu wytrącania się osadów?  

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat posiadał udokumentowane badania skuteczności 
działania wobec biofilmu, wykonane przez niezależne akredytowane labiratorium? 

Odpowiedź ad. 17 pkt 1, 2, 3.  Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 

 

 

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ 

wyłącznie w zakresie modyfikacji dokonanych przez Zamawiającego. 
 

 

                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 
                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 
                                                                                                                            Piotr Wichowski 

                       Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 
 
 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


