
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 16.04.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę środków  dezynfekcyjnych dla  „Pro-Medica”  
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)
 Na podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy Prawo  zamówień  publicznych   (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  poz.  984,  1047
 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232).  Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły
następujące pytania:

1. Pakiet  9  Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ,  który  posiada
potwierdzone  działanie  bójcze  wobec  prątków  gruźlicy  zgodnie  ze  zharmonizowaną  normą  polską  EN  14348,
wykonane na szczepie referencyjnym M. Terrae. 
Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Pakiet  29  Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ,  który  posiada
potwierdzone działanie bójcze wobec prątków gruźlicy zgodnie z zharmonizowaną normą polską EN 14348 wykonane
na szczepie referencyjnym M. Terrae.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pakiet 26 Na podstawie art.  7 ust.  l  w związku z art.  29 ust.  2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
preparatu  do  mycia  higienicznego  i  chirurgicznego  rąk  oraz  ciała  i  włosów  pacjenta  na  bazie  diglukonian
chlorheksydyny o szerokim spektrum mikrobójczym wobec MRSA oraz Cl. Difficile w czasie do 1 minuty o statusie
wyrobu medycznego kl. I.
Odpowiedź: Nie.

4. Pakiet 24 Na podstawie art.  7 ust.  l  w związku z art.  29 ust.  2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z
normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych
Odpowiedź: Nie.

5. Pakiet 24
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do
mycia  higienicznego  i  chirurgicznego  rąk  oraz  ciała  i  włosów  pacjenta  na  bazie  diglukonian  chlorheksydyny  o
szerokim  spektrum  mikrobójczym  wobec  MRSA oraz  Cl.  Difficile  w  czasie  do  1  minuty  o  statusie  wyrobu
medycznego kl. I.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
Dotyczy Pakietu nr 2:

6. Czy preparat w poz. 1 i 1A powinien również być aktywny wobec wirusów herpes, vaccinia i AH1N1 w czasie do 5
minut?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy  Zamawiający  wymaga  w  poz.  1  i  1A  preparatu,  który  usuwa  biofilm,  co  jest  potwierdzone  stosownymi
badaniami? 
Odpowiedź: Dopuszczamy. 

8. Czy Zamawiający wymaga dla preparatów poz. 1 i 1A oświadczenia producenta preparatu  o możliwości moczenia
oprzyrządowania w roztworze roboczym do 72h?
Odpowiedź:  Dopuszczamy.

9. Prosimy o dopuszczenie do oceny w poz. 1A  preparatu konfekcjonowanego w kanistry 5 litrowe z pompką dozującą w
ilości 1 pompka na 4 kanistry.
Odpowiedź:  Dopuszczamy.



10.   Dotyczy  Pakietu  nr  4:Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  o  działaniu  sporobójczym  wyłącznie  do
dezynfekcji endoskopów i instrumentów medycznych wrażliwych na wysokie temperatury, preparat będący wyrobem
medycznym klasy IIb.? Preparat działa na B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, polio, adeno, herpes) w czasie do 5 min,
spory do 30 min., z możliwością zastosowania preparatu w procesie manualnym jak i maszynowym, niewymagający
neutralizacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Dotyczy Pakietu nr 5:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim
przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Dotyczy Pakietu nr 8:
Czy Zamawiający w danym pakiecie zrezygnuje z dzierżawy urządzeń dozujących? Preparat jaki chcemy zaoferować
jest preparatem gotowym do użycia, aplikowanym za pomocą końcówki spieniającej lub spryskującej.

              Odpowiedź: Nie.
13. Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający w Poz. 1 oraz 2 dopuści do oceny preparat bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych o
spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus,
Norowirus, A H1N1) w czasie do 5 minut?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Dotyczy pakiet 11:
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 100 sztuk tabletek, po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

15. Dotyczy Pakietu nr 15:
Czy Zamawiający  dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania B, F- V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma,
Corona, HSV, VRS, H1N1- w czasie do 5minut oraz  Tbc (M. terrae) i rota w czasie do 15 minut? Chusteczki  w
rozmiarze  13cm  x  19cm  i  gramaturze  23gm2,  na  bazie  niejonowych  środków  powierzchniowo-czynnych  o
maksymalnej zawartości alkoholu do 2,6%, w celu szybszego wyschnięcia dezynfekowanych powierzchni. Powyższa
minimalna zawartość alkoholu nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie.
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy Pakietu nr 29:

16. Dot.  poz.  1-  Zamawiający wymaga jednorazowego opakowania  zamkniętego  hermetycznie.  Czy w tym wypadku
oznaczać to ma takie opakowanie, którego konstrukcja i technologia wykonania uniemożliwia dostanie się do wnętrza
powietrza z  zewnątrz,  dzięki  czemu hermetycznie  zamknięte  produkty nie  zawierają  w swoim składzie  substancji
konserwujących i bakteriostatycznych?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

17. czy Zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu  działającego na polio i adeno już w 30 sekund zgodnie z normą EN
14476?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  konfekcjonowany  w   jednorazowe  hermetyczne  worki  z  zastawka
dozującą  o pojemności 700 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Dopuszczamy.

19. Dotyczy  Pakietu  nr  30:  Czy   Zamawiający  w  poz.  1  i  3   dopuści  do  oceny  preparaty  konfekcjonowane  w
jednorazowe  hermetyczne  worki  z  zastawka  dozującą   o  pojemności  700  ml  po  odpowiednim  przeliczeniu
zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Dopuszczamy.

20. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 i 1A: Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści preparat na bazie
nadwęglanu sodu spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

21. Dotyczy pakietu nr 16 i 17 poz. 1A: Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 16 i 17 poz. 1A  Zamawiający dopuści



opakowania 350 ml , spełniający pozostałe wymogi?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

22. Czy w pakiecie 32 poz. 2 Zamawiający dopuści testy w opakowaniach 250szt. spełniające pozostałe wymogi
SIWZ?
Odpowiedź: Tak.

23. Czy w pakiecie 33 poz. 1, 2 Zamawiający dopuści test kontroli wsadu w postaci jednorazowych testów 
paskowych klasy 6 w opakowaniach 250szt. zawierających przyrząd testowy PCD?
Odpowiedź: Nie.

24. Czy w pakiecie 33 poz.  3 Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniach 500szt. spełniające pozostałe wymogi 
SIWZ?
Odpowiedź: Tak.

25. Pakiet nr 2 pozycja 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  do  manualnego  mycia  i  dezynfekcji  narzędzi
chirurgicznych,  endoskopów  oraz  oprzyrządowania  anestezjologicznego,  na  bazie  kompleksu
trójenzymatycznego  (proteaza,  amylaza,  lipaza),  z  możliwością  stosowania  w  myjce  ultradźwiękowej,  
o skuteczności wobec: B(EN 14561), F (EN 13624), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, przebadany
zgodnie  z  fazą  2  etap  2,   o  szerokiej  tolerancji  materiałowej,  zarejestrowanego  jako  wyrób  medyczny,  w
opakowaniach a 2l z miarką dozującą, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

26. Pakiet nr 2 pozycja 1A
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  do  manualnego  mycia  i  dezynfekcji  narzędzi
chirurgicznych,  endoskopów  oraz  oprzyrządowania  anestezjologicznego,  na  bazie  kompleksu
trójenzymatycznego  (proteaza,  amylaza,  lipaza),  z  możliwością  stosowania  w  myjce  ultradźwiękowej,  
o skuteczności wobec: B(EN 14561), F (EN 13624), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, przebadany
zgodnie  z  fazą  2  etap  2,   o  szerokiej  tolerancji  materiałowej,  zarejestrowanego  jako  wyrób  medyczny,  w
opakowaniach a 5l z pompką?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

27. Pakiet nr 9 pozycja 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  dezynfekcji  
powierzchni  małych  i  trudnodostępnych,   również  na  oddziałach  noworodkowych  oraz  w  pionie  
żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA,
F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  HSV,  Noro,  Vaccinia,  Rota)  w  czasie  do  1  min.,  Adeno  w  czasie  do  2  min.  w
opakowaniach  a  10L z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań?  Preparat  zarejestrowany  jako  wyrób
medyczny.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

28. Pakiet nr 9 pozycja 2
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  dezynfekcji  
powierzchni  małych  i  trudnodostępnych,   również  na  oddziałach  noworodkowych  oraz  w  pionie  
żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA,
F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  HSV,  Noro,  Vaccinia,  Rota)  w  czasie  do  1  min.,  Adeno  w  czasie  do  2  min.  w
opakowaniach a 1L ze spryskiwaczem? Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

29. Pakiet nr 15 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych
powierzchni  metodą przecierania,  nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych
związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40)
w  czasie  do  1min,  prątki  gruźlicy  w  czasie  do  15min,  chusteczki  
o  wymiarach  20cm  x  20cm,  opakowania  twarde  typu  dozownik,  które  można  uzupełnić  po  opróżnieniu,



zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek? Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

30. Pakiet nr 21 pozycja 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu o udowodnionym działaniu wobec specyficznej,
potencjalnie patogennej flory jamy ustnej. Skutecznego wobec szczepów paciorkowców: streptococcus mutans, s.
sanguinis,  s.  salivarius,  s.  intermedius,  s.  vestibularis  oraz  szczepy  grzybów  
z rodzaju candida spp., również w sytuacji wytworzonego biofilmu.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

31. Pakiet nr 22 pozycja 1
Prosimy o  informację  Czy Zamawiający wymaga  dołączenia  do  preparatu  spryskiwacza.  Odpowiedź:  Tak.   
W  przypadku  pozytywnej  odpowiedzi  prosimy  o  potwierdzenie,  że  nastąpila  omylka  pisarska  
i Zamawiający wymaga dołączenia spryskiwacza zwykłego. Odpowiedź: Dopuszczamy.

32. Pakiet nr 23 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 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  itp.,
zawierającego  w  100g  preparatu:  0,10g  dichlorowodorku  oktenidyny   i  2g  fenoksyetanolu,  o  skuteczności
udokumentowanej  badaniami  na:  B  (łącznie  z  Chlamydium  i  Mycoplasma),  F,  drożdżaki,  pierwotniaki
(Trichomonas), V (Herpes Simplex, HBV, HIV) w czasie 1 minuty, działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny,
zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1l?
Odpowiedź: Nie.

33. Pakiet nr 26 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat sklasyfikowany jako produkt biobójczy spełniający pozostałe zapisy
SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

34. Pakiet nr 26 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści do ceny preparaty mające w swoim składzie czerwień koszenilową, wymieniona w
Tabelach dodatków i składników chemicznych* jako czynnik rakotwórczy.
- Bill Statham: E213: Tabele dodatków i składników chemicznych. Warszawa: Wydawnictwo RM, 2006, s. 336.
ISBN 978-83-7243-529-3.
Odpowiedź: Nie.

35. Pakiet nr 27 pozycja 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  preparat  równoważnego,  łatwego  i  szybkiego  
w  użyciu  dzięki  postaci  rękawiczek  nie  wymagających  aktywacji  wodą,  przeznaczonych  do  mycia  
i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki
medycznej i oddziałach chorób zakaźnych (również dzieci), o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia całego ciała
przy  zakażeniach  MRSA/ORSA i  przed  zabiegami,  bez  zawartości  barwników  i  substancji  zapachowych,
utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w
składzie  dichlorowodorek octenidyny,  w opakowaniu po 10 szt.  rękawiczek o wymiarach 21 cm x 16 cm i
grubości do 1 cm.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

36. Pakiet nr 28 pozycja 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  myjek  odkażających  w  formie  rękawicy  o  wymiarach  
16 cm x 21 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

37. Pakiet nr 29 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w systemie otwartym z pompką lub dozownikami



łokciowymi do systemu otwartego?
Odpowiedź: Pakiet  29  składa się z dwóch pozycji nie ma pozycji 3.

38. Pakiet nr 29 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 500ml?
Odpowiedź: Pakiet  29  składa się z dwóch pozycji nie ma pozycji 3.

39. Pakiet nr 29 pozycja 4
W  związku  z  tym  że  do  30  litrów  preparatu  Zamawiający  wymaga  200  sztuk  dozowników,  
prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka w określeniu ilości sztuk dozowników.
Odpowiedź: Pakiet  29  składa się z dwóch pozycji nie ma pozycji 4.
Pytanie ogólne

40. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dołączenie  do  oferty  -  zamiast  dokumentów
potwierdzających żądane spektrum i  czas  działania  -  oświadczenie  o posiadaniu takich dokumentów wraz z
zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert.
Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty,  a tym samym usprawni proces badania i oceny
ofert.
Odpowiedź: Nie.

41. Pakiet 32 poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniu a’ 480 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź: Tak.

42. Pakiet  32  poz.  1  :  Jeżeli  odpowiedź  na  powyższe  pytanie  jest  pozytywna,  prosimy o  informację,  czy ilość
opakowań należy zaokrąglić w górę czy zgodnie z zasadami matematyki ?
Odpowiedź: Tak zgodnie z SIWZ rozdział II pkt 6.

      
              

           Z poważaniem

AB


