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Częstochowa, dnia 31.07.2014 r. 
MSZ.ZP.3411/22/14. 
 

Do wiadomo ści:  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na DOSTAW Ę 
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH dla potrzeb SP ZOZ Miejskieg o Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 22.07.2014 r. pod 
numerem: 245160 – 2014. 
 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania 
przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U z 2013 r., nr 907, z póź. zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny trój – enzymatyczny preparat do manualnego mycia 
i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i wyrobów medycznych 
z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych w 0,5 % roztworze. Spektrum działania B, V, 
(HBV, HCV, HIV) F, Tbc w czasie 5 min.  
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 2  
W zakresie Pakietu IV – Antyseptyka błon śluzowych i skóry Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 tego 
Pakietu wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów w wymaganych opakowaniach a 250 ml i a 1l 
w wersji barwionej –poz.3 i wersji bezbarwnej – poz. 4, zawierających w swoim składzie wyłącznie 
alkohole tj. etanol i propanol, przebadany dermatologicznie, a brak dodatkowych substancji 
minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych. Preparat, który chcielibyśmy 
zaoferować w tych pozycjach wykazuje zdecydowanie szersze spektrum działania aniżeli preparat 
opisany w SIWZ w Pakiecie IV co na znaczenie z punktu widzenia przeznaczenia i zastosowania 
preparatu tj. preparat inaktywuje  B,Tbc,F, V/HCV,HBV,HIV,Vaccinia/ E.coli,Rota i Polio/.  
Wykazuje przedłużony czas działania do 24 godzin , jak również ma potwierdzoną w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Jest zakwalifikowany, jako 
produkt leczniczy. Dodatkową zaletą jest bardzo konkurencyjna cena. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem  zawartym 
w SIWZ. 
Pytanie nr 3   Pakiet I, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji 
narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu 
trójenzymatycznego, o skuteczności wobec: B (EN 1040, EN 14561), F (EN 1275, EN 13624, EN 
14562), V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu do 1% w czasie do 15 minut (przebadanego zgodnie z normami 
europejskimi faza 2 etap 2), w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem  zawartym 
w SIWZ. 
Pytanie nr 4 Pakiet I, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na bazie kwasu nadoctowego, gotowy do użycia, do 
dezynfekcji nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur wyrobów takich jak: np.: 
endoskopy światłowodowe, wideoendoskopy, oprzyrządowanie okulistyczne, z możliwością 
zastosowania do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej o spektrum działania B (EN 1040, EN 
13727), Tbc (M.terrae) (EN 14348), F (EN 1275, EN 13624), V (EN 14476), S (EN 14347) w czasie do 
5 minut, zachowujący skuteczność mikrobiologiczna przez 7 dni lub 50 cykli zastosowań, 
z możliwością sprawdzania aktywności roztworu przy pomocy pasków testowych, w opakowaniach 
a 5l?  
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem  zawartym 
w SIWZ. 
Pytanie nr 5  Pakiet I, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie 



2 

czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: 
B, F, V (HIV,HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia 
o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na 
oddziałach dziecięcych i noworodkowych, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem 
pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem  zawartym 
w SIWZ. 
Pytanie nr 6  Pytanie ogólne 
Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, 
czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 
Odpowied ź: Zgodnie z zasadami matematyki tj. do 0,5 w dół, a p owyżej 0,5 w gór ę. 
Pytanie nr 7  
Czy w pakiecie II poz. 7 Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ, ale 
zawierający oleinian decylu zamiast lanoliny? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 8  
Czy w pakiecie II poz. 8 Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniu a’ 750 ml 
z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 8 op.)? 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 9  
W zakresie Pakietu IV – Antyseptyka błon śluzowych i skóry. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z poz. 1 tego pakietu obowiązku udokumentowania 
działania opisanego preparatu na Tbc. Prośba nasza wynika z faktu, iz preparat który można 
zaoferować w tej pozycji nie działa na Tbc. 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 10  
Dotyczy Pakietu nr I: 
Czy Zamawiający wymaga aby preparat z poz. 1 posiadał  wykonane w akredytowanym laboratorium 
badania elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1, które pozwala określić 
korozyjność produktu wobec stali nierdzewnej? 
Odpowied ź: Nie wymaga, ale dopuszcza. 
Pytanie nr 11  
Dotyczy Pakietu nr I: 
Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga preparatu o spektrum działania B, Tbc, F, V  (HIV, HBV, HCV, 
Rotawirus, Herpeswirus, A H1N1) w czasie do 5 min? 
Odpowied ź: Nie wymaga, ale dopuszcza. 
Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr V: 
Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający w poz. Nr 2 wymaga preparatu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk zarejestrowanego jako produkt leczniczy? 
Odpowied ź: TAK. 
 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla wszystkich 
Wykonawców bior ących udział w przedmiotowym post ępowaniu. 
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