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DOP – ZP  141/2013 Kraków, dnia 05.06.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
środków dezynfekujących i higieniczno - pielęgnacyjnych ” – nr sprawy ZP 14/2013

I.  W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 7, poz. 8,12,13,14
Czy Zamawiający może wydzielić pozycje nr 8, 12, 13, 14 z grupy nr 7 i utworzyć osobny pakiet, co  
pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną innym firmom?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2: dot. Grupa 7, poz. 9
Czy w grupie nr 7 pozycja 9 – Zamawiający dopuści chusteczki  o wymiarach 14x20, w opakowaniach  
zawierających  100  szt.,  nasączone  preparatem  zawierającym  w  100  g:  0,50  g  chlorku 
alkilobenzylodimetyloamoniowego  oraz  0,25  g  chlorku  didecylodimetyloamoniowego,  o  działaniu: 
B(MRSA), F(C.albicans), V(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Rota, Papova/ Polyoma)?
Odpowiedź nr 2:     Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3: dot. Grupa 7, poz. 10
Czy w grupie nr 7 pozycja 10 – Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem zawierającym w 
100g: etanol 42,0 g i  chlorek didecylodimetylo  amoniowy 0,05 g,  działającym: B(włącznie  z MRSA),  
prątkobójczo, F(C.albicans)/ drożdżobójczo, V(HBV/ HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro),  
konfekcjonowane w opakowaniach 120 szt.?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot.   Grupa 2 poz. 5  
Prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  w  opakowaniu  1l  przy  odpowiednim  przeliczeniu  opakowań,  ze 
spryskiwaczem pianowym spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 dot.   Grupa 2 poz. 5  
Ze względu na zastosowanie preparatu z pozycji 5 do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, a 
nie do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz endoskopów jak pozostałe produkty w grupie 2, prosimy o jego 

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: kancelaria@zeromski-szpital.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 : 2008

wydzielenie do osobnego pakietu oraz określenie stosownego wadium w przypadku utworzenia nowego 
pakietu?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot.   Grupa 4 Poz. 1 i zapisy SIWZ rozdz. VI  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu wykazania spełniania warunku „preparat posiadający 
pozytywna  opinię  kliniczną  na  oddziały  pediatryczne”  dopuszcza  pozytywne  opinie  użytkowników 
stosujących preparat na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz stosowne oświadczenia producenta 
dotyczące stosowania produktu na w/w oddziałach?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 dot.   Grupa 4 poz. 1  
Prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  spełniającego  wszystkie  wymagania  SIWZ  w  opakowaniu  1l  z  
odpowiednim przeliczeniem opakowań, ze spryskiwaczem?
Odpowiedź nr 7:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. Grupa 4 poz. 2
Prosimy  o  dopuszczenie  chusteczek  bezalkoholowych  do  szybkiego  mycia  i  dezynfekcji  wyrobów 
medycznych i powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi,  w tym głowic USG, nie zawierających 
alkoholi, aldehydów i fenoli o spektrum B(Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) 
w opakowaniu 200 szt. Chusteczki w rozmiarze 20x20 cm.?
Odpowiedź nr 8:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dot. Grupa 5 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie łagodnej emulsji myjącej do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i skóry 
całego ciała, bez zawartości mydła o pH 5-6, podtrzymującą i stabilizującą warstwę ochronną skóry, nie  
powodującą podrażnień. Do mycia w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia 
skóry  u  niemowląt.  Posiadającą  pozytywną  opinię producenta  do  stosowania  w  oddziałach 
noworodkowych i dziecięcych. W opakowaniach pasujących do dozowników na wyposażeniu szpitala.
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza łagodną emulsję  myjącą do chirurgicznego i  higienicznego 
mycia rąk i skóry całego ciała, bez zawartości mydła o pH 5-6, podtrzymującą i stabilizującą warstwę 
ochronną  skóry,  nie  powodującą  podrażnień.  Do  mycia  w  profilaktyce  oraz  pomocniczo  w  leczeniu 
pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Posiadającą pozytywną opinię producenta do stosowania w 
oddziałach noworodkowych i dziecięcych. W opakowaniach pasujących do dozowników na wyposażeniu 
szpitala.

Pytanie nr 10 dot.   Grupa 3, poz. 1.  
Czy zamawiający dopuści preparat dezynfekujący bez właściwości myjących (zawartości
związków powierzchniowo czynnych) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 10:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 11 dot.   Pakiet 4 pozycja 1,2  .  
Czy zamawiający wymagając preparatu do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na alkohole dopuści 
preparat zawierający alkohol spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 11:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dot.   Grupa 2 poz. 2 i 3  
Na podstawie art.  7 ust.  l  w związku z art.  22 ust.  2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
preparatu  dezynfekującego  spełniającego  wszystkie zapisy  SIWZ  o  bardzo  dobrych  właściwościach 
myjących  na  bazie  kompleksu enzymatycznego  o  szerokim  spektrum  mikrobójczym 
B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/  w  czasie  15  minut  i  stężeniu  0,5%,  będącego 
wyrobem medycznym kl.IIb.
Odpowiedź nr 12:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot.   Grupa 2 poz. 4 i 5  
Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  w  postaci  aktywnej  pianki  na  bazie  amin  do  mycia  i 
dezynfekcji narzędzi i  sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: 
B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 
1L ze spryskiwaczem pianowym. Zarejestrowany jako wyrób medycznych klasy Iib.
Odpowiedź nr 13:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot.   Grupa 4 poz. 1  
Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  w  postaci  aktywnej  pianki  na  bazie  amin  do  mycia  i 
dezynfekcji narzędzi i  sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: 
B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota)  w  czasie  15  minut.  Konfekcjonowanego  w  opakowania  1L  ze 
spryskiwaczem pianowym. Zarejestrowany jako wyrób medycznych klasy IIb.
Odpowiedź nr 14:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. Grupa 4 poz. 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny  
bezalkoholowych  chusteczek  dezynfekcyjnych  o  wymiarach  20x18  w  tubach  po  200szt  i  spektrum 
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z 
możliwością  poszerzenia  o  pełne  działanie  grzybobójcze  (Aspergillus  iger)  oraz  Spory.  Dodatkowo 
powierzchnia  przetarta  chusteczką  zachowuje  właściwości  bakteriobójcze  ponad  24  godzin.  Chcemy 
zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 
14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego 
ryzyka.  Dodatkowo  chusteczki  posiadają  bardzo  ładny  zapach  oraz  nie  pozostawiają  smug  na 
dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź nr 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16 dot. Grupa 4 poz. 1
Czy zamawiający dopuści Preparat przeznaczony do szybkiej  dezynfekcji małych powierzchni i  miejsc 
trudnodostępnych, wrażliwych na alkohole, który nie posiada opinii klinicznej na oddziały pediatryczne.
Oferowany  preparat  nie  miał  przeprowadzonych  badań  do  opinii  klinicznej  na  oddziały  pediatryczne 
ponieważ  jest  całkowicie  bezpieczny  dla  ludzi.  Skład  oferowanego  preparatu  oparty  jest  na  wodzie  i 
nadtlenku  wodoru  w stężeniu  mniejszym niż  2%,  który  w preparacie  jest  w postaci  naładowanych  w 
wyniku wyładowań plazmowych cząstek H2O2, ponadto nie posiada żadnych toksycznych związków, w
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związku z czym nie wykazuje szkodliwości w kontakcie z ludźmi, za to szerokie spektrum działania na 
bakterie, grzyby, drożdże, wirusy i spory w bardzo krótkim czasie.
Odpowiedź nr 16:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. Grupa 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia 
rąk i całego ciała, bez zawartości mydła, o pH 5,5, podtrzymującej i stabilizującej warstwę ochronną, nie 
powodującej  podrażnień,  zalecanej  do delikatnej  skóry,  skłonnej  do uczuleń,  na bazie  nowoczesnych i 
łagodnych związków powierzchniowo czynnych, konfekcjonowanej w butelkach a’1l dopasowanych do 
uniwersalnych dozowników ściennych Dermados oraz Eurodispenser (butelka a’1l + pompka)?
Odpowiedź nr 17:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Grupa 3 poz. 1
Zamawiający  w  grupie  3  wymaga  preparatu  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  małych  i  
trudnodostepnych jednocześnie nie podając w jakim czasie preparat ma działać na dane spektrum, czy 
należy rozumieć że oferowany preparat ma posiadać krótki czas działania, np. nie dłuższy niż 15 min?
Odpowiedź nr 18: Tak, preparat winien działać na podane spektrum w czasie max. do 15 min.

II.  W oparciu o art.  38 ust.  6  ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 10.06.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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