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Celestynów, dnia 2020-05-25 

Pismo: DKiA/4/2020/1 

 

 

 

 

 

O  D  P  O  W  I  E  D  Z  I  

na zapytania 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów, w 

postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „Dostawę materiałów i produktów 

leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych” na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zgodnie z 

art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy. 

 

 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

 

Czy Dotyczy zadania 16, poz. nr 1 i 2 

1.  Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi i  sprzętu 

medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych ( min. narzędzia  chirurgiczne, 

endoskopy, wiertła stomatologiczne, narzędzia obrotowe) ogólnego  stosowania 

manualnego oraz w myjniach ultradźwiękowych, preparat  trójenzymatyczny, 

zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC w  postaci koncentratu z 

potwierdzoną skutecznością bójczą  wg. norm fazy 2, 1: EN  13727, EN 13624, EN 14348- 

w stężeniu 0,5%-15min, EN 14476- 0,25%- 15min, EN 13704 (  B.subtilis)-1%-15min, 

nieposiadający oznaczenia GHS08, bez  zawartości aldehydów, fenoli, substancji 

utleniających, łatwy w  , nie  powodujący  korozji, łatwy w spłukiwaniu, będący 

wyrobem medycznym klasy IIb, roztwór  roboczy skuteczny przez min. 7 dni, bez 

aktywatora w opakowaniach  wymaganych  przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy zadania nr 17, poz. 1 i 2  

2.  Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie dwóch alkoholi ( etanol 85,94g; propanol  9-2-ol 

8,06gr) z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu,  niezawierający 

chlorheksydyny, chloru, fenoli, do szybkiej dezynfekcji małych  i trudnodostępnych 

powierzchni i wyposażenia medycznego o szerokim spektrum  działania: B, F, Tbc, V (w tym 

Polio i Adeno) w czasie do 5 minut w opakowaniu 1 L  ze spryskiwaczem będący produktem 

biobójczym z atestem PZH? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Dotyczy zadania nr 17, poz. 1 i 2  

3. Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest 

kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów, zawierający 

następujące substancje czynne: etanol (10%), 2-propanol (20%), chlorek propionianu nie 

pozostawiający śladów, plam,  który osiąga pełne działanie bójcze dla B,F,- 1 min, Tbc,V- 5 

min, w opakowaniu a’1L spełniający pozostałe wymagania SIWZ, będący wyrobem 

medycznym klasy IIa, posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na 

oddziałach pediatrycznych? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Pytanie do pakietu nr: 18 – chusteczki  

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia alkoholowe chusteczki  na bazie propanolu i 

QAV, niezawierające aldehydów i fenoli o szerokim spektrum działania wg aktualnie 

obowiązujących norm B, F (Candida albicans), Tbc, V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, 

Adeno) w krótkim czasie od 15 sekund do 1 minuty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ 

w tubie a 200 sztuk w rozmiarze 20x20cm, będące wyrobem medycznym klasy IIa? 

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem asortymentu. 

 

 

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego www.zoz.celestynow.pl w dniu 25.05.2020r.  

 

 

         ZATWIERDZAM 

 

    Lech Krasieńko 

http://www.zoz.celestynow.pl/

