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Pakiet 9 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do 
oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 
jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękcza-
jących skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wo-
bec B(EN13727), F(EN13624), Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie 
do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna de-
zynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Pań-
stwu na otrzymanie niższej ceny. 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 8 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 17x23cm, gramatura 23g/m2, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, tuba ma śred-
nicę 8,5cm, a wysokość 19,5cm, wykonana z polipropylenu? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 



 

 

do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 12x18cm, gramatura 23g/m2, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, tuba ma śred-
nicę 8,5cm, a wysokość 15cm, wykonana z polipropylenu? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 12x18cm, gramatura 23g/m2, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, tuba ma śred-
nicę 8,5cm, a wysokość 15cm, wykonana z polipropylenu? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 9 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 



 

 

13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 
metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensyw-
nej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebie-
gowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na 
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezyn-
fekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V 
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 
40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar 
chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 1 i dopuści: 
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.  Wykonane z poliestru, 
wiskozy i celulozy do nasączenia dowolnymi  preparatami dezynfekcyjnymi, w tym również 
z poz. 4 i  5. Gramatura 70g/m2. Dystrybutor w formie wiaderka wielokrotnego użytku. Wy-
miary chusteczki 30cm x 34cm, pakowane po 100szt. Wyrób medyczny. 
lub 
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.  Wykonane z poliestru, 
wiskozy i celulozy do nasączenia dowolnymi  preparatami dezynfekcyjnymi, w tym również 
z poz. 4 i  5. Gramatura 70g/m2. Dystrybutor w formie wiaderka wielokrotnego użytku. Wy-
miary chusteczki 18cm x 25cm, pakowane po 300szt. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 3  - Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i przedmiotów stosowany również w przemyśle spożywczym. Produkt na bazie 
podchlorynu sodu, posiadający szerokie spektrum działania i krótki czas. Skład: Substancje 
czynne: podchloryn sodu 47g/kg (4,7%) (aktywny chlor 45g/kg). Spektrum: B- EN13727, F - 
EN13624, Tbc - 14348, V(polio adeno, noro) –EN 14476 . Produkt biobójczy, opakowanie 5L. 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

Zadanie 7 pozycja 7  - Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w zapisie „Kom-
patybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 7 i 9” powinno być „Kompatybilny z prepara-
tem dezynfekcyjnym z Poz. 6 i 8”. 
Odpowiedź : TAK, nastąpiła omyłka pisarska. 
Zadanie 7 pozycja 8 -  Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w zapisie „Kom-
patybilny z preparatem myjącym z Poz. 6.” powinno być „Kompatybilny z preparatem myją-
cym z Poz. 7” 
Odpowiedź : TAK, nastąpiła omyłka pisarska. 
Zadanie 7 pozycja 11 - Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego min. 2 alkohole (eta-
nol, 2-propanol), spełniającego pozostałe zapisy SIWZ? 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatu zawierającego min. 
2 alkohole (etanol, 2-propanol). 



 

 

 
 
Zadanie 7 pozycja 14 - Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w zapisie „Pa-
ski testowe do sprawdzania aktywności roztworu roboczego preparatu z poz. 10” powinno być 
„Paski testowe do sprawdzania aktywności roztworu roboczego preparatu z poz. 13” 
Odpowiedź : TAK, wystąpiła omyłka pisarska. 
Zadanie 7 pozycja 15  - Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu. 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
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