
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  03.07.2017 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na „Dostawę  środków  dezynfekcyjnych” na  potrzeby
„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 2711/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze
zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1) Pakiet 4
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  produktu  skutecznego  wobec  B,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV)
w czasie do 15 minut, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Ad. 1. Dopuszcza.

2) Pakiet 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o przeznaczeniu zgodnym z SIWZ, na bazie dialdehydu
kwasu bursztynowego, przeznaczonego do dezynfekcji narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich
temperatur,  którego  roztwór  roboczy  zachowuje  aktywność  mikrobiologiczną  przez  14  dni,  wykazującego
skuteczność  bakteriobójczą  (EN13727,  EN14561),  bójczą  wobec  prątków  gruźlicy  (EN14348,  EN14563),
grzybobójczą (EN13624, EN14562), wirusobójczą (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, polyoma SV40, Polio)
w czasie do  30min oraz  sporobójczą (Clostridium difficile) w czasie do 6 godz. Wyrób medyczny. Opakowania
a 5L + paski umożliwiające kontrolę aktywności roztworu roboczego. Preparat jest przystosowany do stosowania
w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi
Ad.2. Nie.

3) Pakiet 9
Prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  do  maszynowego  mycia  utensylii,  misek,  płynnego  koncentratu
w opakowaniach 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg?
Ad. 3. Dopuszcza. 

4) Pakiet 13
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o stabilności roztworu min. 3 miesiące?
Ad. 4. Dopuszcza. 



5) Pakiet 14 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  dezynfekcji  powierzchni
małych i trudnodostępnych, wykazującego bardzo dobrą tolerancję materiałową, nie zawierającego aldehydów, na
bazie etanolu i propan-1-olu,  spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV,
HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do1min.,Adeno w czasie do 2 min.? Opakowania 10L z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań (poz.1) oraz 1L ze spryskiwaczem (poz.2). Wyrób medyczny.
Ad. 5. Dopuszcza.

6) Pakiet 17 poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści produkt skuteczny wobec B, Tbc (M. Terrae), F, V (Polio,
Adeno) w czasie do 15 minut, S (B. Subtilis) w czasie do 60 minut, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Ad. 6. Dopuszcza.

7) Pakiet 19
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści produkt skuteczny wobec B, Tbc (M. Terrae), F, V, S w czasie
do 15 minut, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Ad. 7. Dopuszcza.

8) Pakiet 19
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, którego trwałość po otwarciu to min. 28dni?
Ad. 8 Dopuszcza. 

9) Pakiet 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni
i wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania, skutecznych wobec B (PN-EN 13727), F (PN-EN 13624),
MRSA oraz V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min.. Ponadto produkt posiada skuteczność
wobec Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z PN-EN 14348 w czasie do 15min. Chusteczki konfekcjonowane w
twardych opakowaniach zbiorczych po 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.
Ad. 9 Dopuszcza.

10) Pakiet 21 i 23
Czy Zamawiający  wymaga  by  zaoferowane  preparaty  nie  zawierały  alkoholu  etylowego  który  działa  mocno
dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych.
Ad. 10. Dopuszcza. 

11) Pakiet 21 poz. 2 i 23 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowań 500ml ze spryskiwaczem w celu złożenia konkurencyjnych
cenowo ofert, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Ad. 11. Dopuszcza. 

12) Pakiet 22 poz. 4 /zgodnie z numeracją Zamawiającego/
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  zaoferowanie  produktu  w  opakowaniach  250ml  z  atomizerem,  
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, z uwagi na brak dostępności preparatu o wymaganych parametrach
w opakowaniach 500ml.
Ad. 12. Dopuszcza. 



13) Pakiet 27
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu który może być stosowany u pacjentów poniżej 6-ego roku
życia?
Ad. 13. Dopuszcza. 

14) Pakiet 31
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  higienicznej  dezynfekcji
i mycia  rąk oraz ciała,  nie  powodującego wysuszenia  skóry,  z  zawartością  w 100g preparatu:  10g propanolu,
8g alkoholu izopropylowego i 2g 2-difenylolu, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (Mycobacterium
tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), czas higienicznej dezynfekcji i mycia rąk oraz
ciała - 2 min.,  zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?
Ad. 14. Nie. 

15) Pakiet 35
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produkt  w  opakowaniach  o  pojemności  700ml,
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
Ad. 15. Dopuszcza. 

16) Pakiet 14
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu, który posiada badania zakończone pozytywnymi
wynikami na Noro-wirusa tj.  wirusa powstałego z tzw. przemieszczania,  co z uwagi na profil  funkcjonowania
placówki  Zamawiającego,  który  prowadzi  hospitalizację  pacjentów  z  różnych  grup  społecznych  a  czasami
niewiadomego pochodzenia, odgrywa bardzo duże znaczenie.
Ad. 16. Dopuszcza. 

17) Pytanie ogólne
W przypadku zmiany wielkości  opakowań, prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy
zaokrąglać w górę, bądź czy ilość opakowań wycenić zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej
0,5 w górę)? 

Ad. 17. Zaokrąglić w górę. 

Dotyczy pakiet 3:
18)  Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  konfekcjonowany  w  opakowania  o  pojemności  5kg,  po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Ad. 18.Dopuszcza.

19) Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat  działający na spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus - wg normy
EN 13704  w stężeniu 2% w czasie 15 minut, 

Clostridium difficile EN 13704 w  0,5%- do 15 min
Clostridium perfingers EN 13704 w 0,5%- do 10 min
Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 19. Dopuszcza. 

Dotyczy Pakietu nr 4:
20) Czy preparat w poz.  1A powinien również być aktywny wobec wirusów herpes, vaccinia i AH1N1 w czasie do
5 minut?

Ad. 20. Dopuszcza.



21) Czy Zamawiający wymaga w poz.  1A  preparatu,  który usuwa biofilm, co jest  potwierdzone stosownymi
badaniami?

Ad. 21. Dopuszcza. 

Dotyczy Pakietu nr 6:
22) 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.
Ad. 22. Dopuszcza. 

Dotyczy Pakietu nr 7:
23)  Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  konfekcjonowany  w  opakowania  o  pojemności  750ml  po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Ad. 23. Dopuszcza. 

Dotyczy pakietu nr 14:
24)  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?
Ad. 24. Dopuszcza. 

Dotyczy pakiet 16:
25)  Czy Zamawiający  dopuści  do  oceny preparat  w  postaci  proszku  do  czyszczenia  i  dezynfekcji  wyrobów
i sprzętów  medycznych (np. inkubatory, maski do oddychania), na bazie nadwęglanu sodu o spektrum działania
15 minut – 0,5%- bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota,
HIV), sporobójczy (Clostridium difficile), konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim
przeliczeniu zapotrzebowania?
Ad. 25. Nie. 

Dotyczy Pakietu nr 20:
26) 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  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.

Ad. 26. Nie. 



Dotyczy Pakietu nr 34:
1. 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?
Ad. 1. Dopuszcza.

2. czy Zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu  działającego na polio i adeno już w 30 sekund zgodnie
z normą EN 14476?
Ad. 2. Dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w  jednorazowe hermetyczne
worki z zastawka dozującą  o pojemności 700 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? 
Ad. 3. Dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 35:
4. 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? 
Ad. 4. Dopuszcza.

Z poważaniem


