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N a s z  z n a k  :  D O P  –  Z P  6 9  / 1 1                                K r a k ó w ,  d n i a  2 7  k w i e t n i a  2 0 1 1  r .

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę środków dezynfekcyjnych" (ZP 6/2011)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie nr 1:  Grupa 1 poz. 1
Czy zamawiający dopuści preparat na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-bifenylolu, nadtleneku wodoru?
Ponieważ zamawiający wymaga alkoholu benzylowego (fenylometanolu),  który posiada pierścień fenolowy i 
jego  stosowanie  u  noworodków  i  niemowląt  jest  przeciwwskazane,  prosimy  o  dopuszczenie  preparatu 
zawierającego  2-bifenylol,  który  nie  ma  przeciwwskazań  do  stosowania  u  noworodków  i  niemowląt,  co 
wskazuje na bezpieczeństwo jego stosowania.
Odpowiedź nr 1: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:  Grupa 1 poz. 1
Czy zamawiający wymaga działania na HBV w czasie 1 min?
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający wymaga działania do 1 minuty w odniesieniu do wirusów Adeno, Rota, 
Herpes, HIV.

Pytanie nr 3:  Grupa 1 poz. 2
Czy zamawiający dopuści preparat na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-bifenylolu, nadtleneku wodoru?
Ponieważ zamawiający wymaga alkoholu benzylowego (fenylometanolu),  który posiada pierścień fenolowy i 
jego  stosowanie  u  noworodków  i  niemowląt  jest  przeciwwskazane,  prosimy  o  dopuszczenie  preparatu 
zawierającego  2-bifenylol,  który  nie  ma  przeciwwskazań  do  stosowania  u  noworodków  i  niemowląt,  co 
wskazuje na bezpieczeństwo jego stosowania.
Odpowiedź nr 3: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:  Grupa 1 poz. 2
Czy zamawiający wymaga działania na HBV w czasie 1 min?
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający wymaga działania do 1 minuty w odniesieniu do wirusów Adeno, Rota, 
Herpes, HIV.

Pytanie nr 5:  Grupa 1 poz. 3
Prosimy  o  potwierdzenie,  że   Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  opartego  na  bazie 
dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną 
śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii,  
urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.,  w opakowaniach 250 
ml,  skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na:  B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis,  
Mycoplasma  hominis),  F,  drożdżaki,  pierwotniaki  (łącznie z  Trichomonas vaginalis),  V (HIV,  HBV,  HCV, 
Herpes simplex).
Odpowiedź nr 5: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Preparat bez zawartości pvp – jodu został 
opisany w gr. 4.
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Pytanie nr 6:  Grupa 1 poz. 4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  opartego  na  bazie  alkoholu  etylowego  i  2  – 
difenylolu,   przeznaczonego do higienicznej  i  chirurgicznej  dezynfekcji  rąk o działaniu przedłużonym do 4 
godzin, o pH 6, czyli o wartości, która zabezpiecza płaszcz lipidowy skóry i o spektrum działania B, MRSA,  
Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia). 
Odpowiedź nr 6: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.          

Pytanie nr 7:  Grupa 3 poz. 1
1.Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego zawierającego 3 substancje czynne 2-
propanol,  1  propanol,  2-  difenylol  o  natychmiastowym  i  przedłużonym działaniu do 24 godzin,  gotowy do 
użycia, antyalergicznego, bez jodu chlorheksydyny, o zakresie działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex) w opakowaniach 250 ml z atomizerem.
Odpowiedź nr 7:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:  Grupa 3 poz. 1
Czy zamawiający wymaga wskazania do zastosowania do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi?
Odpowiedź nr 8: Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami typu: 
biopsje, wkłucia, pobranie krwi, przed opatrunkami itp.

Pytanie nr 9:  Grupa 3 poz. 1
Czy zamawiający wymaga bezpiecznego zastosowania u dzieci w tym u noworodków i niemowląt?
Odpowiedź  nr  9: Zamawiający  nie  stosuje  opisanych  preparatów  u  dzieci,  w  tym  noworodków  i 
niemowląt.

Pytanie nr 10:  Grupa 3 poz. 2
1. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego zawierającego 3 substancje czynne 2-
propanol, 1 propanol, 2- difenylol o natychmiastowym i przedłużonym działaniu do 24 godzin, gotowego do 
użycia, antyalergicznego, bez jodu chlorheksydyny, o zakresie działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex) w opakowaniach 1 litrowych.
Odpowiedź nr 10: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:  Grupa 3 poz. 2
Czy zamawiający wymaga wskazania do zastosowania do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi?
Odpowiedź  nr  11: Zamawiający  wymaga  preparatu  do dezynfekcji  skóry  przed  drobnymi  zabiegami 
typu: biopsje, wkłucia, pobranie krwi, przed opatrunkami itp.

Pytanie nr 12:  Grupa 3 poz. 2
Czy zamawiający wymaga bezpiecznego zastosowania u dzieci w tym u noworodków i niemowląt?
Odpowiedź  nr  12: Zamawiający  nie  stosuje  opisanych  preparatów  u  dzieci,  w  tym  noworodków  i 
niemowląt.

Pytanie nr 13:  Grupa 5 poz. 1
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  sterylnego  preparatu  gotowego  do  użycia,  bezzapachowego, 
zawierającego  dichlorowodorek  oktenidyny  służącego  do  czyszczenia,  nawilżania  i  utrzymania  rany  oraz 
opatrunku  wstanie  wilgotnym  w  sposób  zapewniający  ochronę  tkanki,  do   wielokrotnego  i  długotrwałego 
stosowania, nie powodującego podrażnień i alergii. 
Odpowiedź nr 13: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX: 0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: zpubl@interia.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 14:  Grupa 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji  wyrobów 
medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu,  
działający na bakterie, MRSA, grzyby (Candida albicans i Aspergillus Niger), prątki gruźlicy (M. Terrae, M. 
avium), wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia,  Rota, BVDV, Polyoma SV 40), kompatybilnego z większością 
tworzyw,  nie  wymagającego  zmywania  wodą,  nie  pozostawiającego  osadów,  dopuszczonego  do  kontaktu  z 
żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, opartego na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i 
alkoholach aromatycznych w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu, w opakowaniach 2 
litrowych?
Odpowiedź nr 14: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:  Grupa 8 poz. 5
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  nie 
wytwarzającego  mgły  aerozolowej,  opartego  na  bazie  czwartorzędowych  zw.  amoniowych  ,  chlorku 
dwudecylodwumetyloamoniowego,  chlorku  benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego,  nie  zawierający 
glukoprotaminy, aldehydów, pochodnych chloru i fenoli oraz związków utleniających, o spektrum działania B, 
Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40)  w czasie do 15 min. w opakowaniach 1 litrowych 
zamiast 750 ml, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych  
oraz  noworodków,  oraz  możliwości  użycia  preparatu  do  dezynfekcji  inkubatorów  i  głowic  USG,  a  także 
posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów, dozowanego w postaci piany.
Odpowiedź nr 15: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:  Grupa 11 poz. 1
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego o ph ok. 5?
Odpowiedź nr 16: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:  Grupa 11 poz. 1
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  antybakteryjnego  preparatu 
równoważnego  przeznaczonego  do  higienicznego  mycia  rąk,  ciała  i  włosów  pacjentów  opartego  na  bazie 
oktenidyny bez zawartości mydła, o pH neutralnym dla skóry ok. 5, przebadanego dermatologicznie i aktywnego 
wobec MRSA.
Odpowiedź nr 17:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18: Grupa 11 poz. 2
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowanich 500 ml po odpowiednim 
przeliczeniu?
Odpowiedź nr 18: TA, vide odpowiedź nr 3, pismo nr DOP-ZP 66/11 z dnia 21.04.2011.

Pytanie nr 19: Grupa 12 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów 
giętkich,  oprzyrządowania  anestezjologicznego  na  bazie  niejonowych  związków powierzchniowo  czynnych, 
enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, stężeniu 0,5% w opakowaniach 5l?
Odpowiedź nr 19: Nie.

Pytanie nr 20: Grupa 12 poz. 3
Czy  Zamawiający  dopuści  równoważny  preparat  do  maszynowego  i  chemiczno-termicznej  dezynfekcji 
endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim 
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spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o steżeniu 1 % w czasie  
5 min i temperaturze 50-60C, w opakowaniach 5l?
Odpowiedź nr 20: Nie.

Pytanie nr 21: Grupa 12 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego myjąco-dezynfekującego opartego na 
bazie  czwartorzędowych  związkach  amoniowych  oraz  pochodnych  alkoholowych,  którego  roztwór  roboczy 
zachowuje swoją aktywność przez 7 dni  - również w warunkach obciążenia  surowicą, z możliwością użycia w 
myjkach  ultradźwiękowych  posiadającym  szerokie  spektrum  działania  wobec  B,  Tbc,  F,  V  w  15  min.  w 
opakowaniach 5-cio litrowych.
Odpowiedź nr 21:  Nie.

Pytanie nr 22: Grupa 12 poz. 10
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń 
medycznych o wymiarach 27 cm x 20 cm, opartego na bazie 1-propanolu i etanolu.
Odpowiedź nr 22: Nie.

Pytanie nr 23: Grupa 12 poz. 11
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  do 
dezynfekcji  głowic  ultradźwiękowych,  oparty  na  bazie  czwartorzędowych  związkach  amoniowych  bez 
zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów o spektrum działania wymaganym spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, 
Rota,  Vaccinia,  Papova  SV  40)  w  wymaganym  czasie  działania  do  1min,  Przeznaczony  do  dezynfekcji  
materiałów wrażliwych na alkohole, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu, o  
wymiarach  chusteczki  20  cmx  20  cm,  posiadającego  opinię  z  Oddziału  Intensywnej  Terapii  Oddziału 
Klinicznego Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów.
Odpowiedź nr 23:  Nie.

Pytanie nr 24:
W związku z tym, że niektóre preparaty opisane przez Zamawiającego np. w grupie 11 posiadają zgodnie ze  
swoim przeznaczeniem status kosmetyku,  prosimy zatem o potwierdzenie,  że Zamawiający wyrazi  zgodę na 
zaoferowanie w tych pozycjach preparatów o tym statusie rejestracji.
Odpowiedź nr 24: Tak – w przypadku grupy nr 11. 

Pytanie nr 25: 
W razie wyrażenia  zgody na inne wielkości  opakowań 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). 
Odpowiedź nr 25: Nie dotyczy.

II.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.
III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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