
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  04.07.2017 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) Dotyczy Pakiet   23
Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie preparatu posiadającego ,zgodnie z ChPL,
wskazania  do  odkażania  skóry  przed:biopsjami,  wkłuciami  dożylnymi,  pobieraniem  krwi,  wstrzyknięciami,
cewnikowaniem, przed opatrunkami gipsowymi i innymi opatrunkami?
Ad. 1. Dopuszcza.

2) Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy Zamawiający wymaga preparatu na bazie kompleksu trójenzymatycznego  (proteaza, lipaza, amylaza) który
w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.)?
Ad. 2. Dopuszcza.

3) Dotyczy pakietu nr 19:
3) Czy Zamawiający oczekuje chusteczek o minimalnej gramaturze 60 g?
Ad. 3. Dopuszcza. 

4) Czy Zamawiający oczekuje  chusteczek  przebadanych  według  jedynej  normy dedykowanej  dla  chusteczek:
EN 16615: 2015 (F2/2)?
Ad. 4. Dopuszcza. 

5) Do pakietu 14 poz.1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu
medycznego  również  przedmiotów  mających  kontakt  z  żywnością,  o  szerokiej  kompatybilności  i  ochronie
materiałów,  nie  zawierający  aldehydów,  QAV,  pochodnych  biguanidyny,  zawierający  następujące  substancje
czynne: etanol i n-propanol, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia,
SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund do 1 minuty,
przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 13697, 13624, 13348, 14476, ulegający biodegradacji, do dezynfekcji,
posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych oraz do powierzchni mających kontakt
z żywnością, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Ad.5. Dopuszcza. 



do pakietu 14 poz. 2:
6) Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu,
niezawierający chlorheksydyny, chloru, fenoli, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno)
w czasie do 5 minut?
Ad. 6. Dopuszcza. 

 do pakietu 14 poz. 2:
7) Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  preparatu  ze  zintegrowanym  spryskiwaczem
stanowiący produkt o jednolitej stawce VAT.
Ad. 7. Dopuszcza. 

 do pakietu 18 poz. 1:
8) Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez zaoferowany preparat opinii Instytutu Matki i Dziecka
na  rzecz  opinii  producenta,  zgodnie  z  treścią  ustawy  o  wyrobach  medycznych.  Opinia  IMiDz  jest  opinią
komercyjną, której uzyskanie wiąże się z bardzo wysokim kosztem.
Ad. 8. Nie. 

do pakietu 18 poz. 1:
9)  Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu
medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie
alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków
amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), C. albicans wg norm EN 13624, EN
13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476
w  czasie  1  minuty  i  Tbc  wg  norm EN  14348  i  EN  13697  w  czasie  5  minut,  o  przyjemnym  zapachu  lub
bezzapachowy, posiadający opinię producenta o możliwości stosowania w oddziałach pediatrycznych?
Ad. 9. Nie. 

 do pakietu 18 poz. 1:
10)  Czy  Zamawiający  dopuści  gotowy  do  użycia  preparat  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  i  sprzętu
medycznego  również  przedmiotów mających  kontakt  z  żywnością,  o  szerokiej  kompatybilności  materiałowej,
zawierający  następujące  substancje  czynne:  etanol,  2-propanol  do  30g/100g  oraz  chlorek
didecylodimetyloamoniowy, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie
1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej
głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na
oddziałach pediatrycznych, oraz posiadający opinię producenta inkubatorów o możliwości zastosowania?
Ad. 10. Nie. 

 do pakietu 20 poz. 1:
11) Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez chusteczki potwierdzonej badaniami aktywności powyżej
24  godzin  ponieważ  jest  to  wymóg  nienormatywny.  W przypadku  odpowiedzi  odmownej,  proszę  o  podanie
metodyki i normy wg której należy przeprowadzić takie badanie.
Ad. 11. Dopuszcza. 



do pakietu 20 poz. 1:
12) Czy  Zamawiający  dopuści  chusteczki  do  dezynfekcji  powierzchni  o  właściwościach  dezynfekcyjno-
myjących,  przeznaczone  do  stosowania  na  wszystkich  powierzchniach  i  sprzętach  medycznych  (łącznie
z głowicami   USG)  wrażliwych  na  działanie  alkoholi,  nasączone  roztworem  chlorku
didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania, przebadane zgodnie z
obowiązującymi normami DVV, RKI oraz EN 14885 w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans),
w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund,
Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Rota, Tbc w czasie 15 minut,
będące wyrobem medycznym klasy IIa ?
Ad. 12. Dopuszcza. 

do pakietu 25 poz. 1:
13) Czy Zamawiający dopuści gaziki spełniające wymagania SIWZ o wymiarach 9cm x 12cm ?
Ad. 13. Dopuszcza. 

do pakietu 26 poz. 1:
14) Prosimy o doprecyzowanie opis przedmiotu zamówienia do aktualnie obowiązującej klasyfikacji wyrobów
medycznych.  Preparat  stosowany  do  czyszczenia  i  dekontaminacji  powierzchni  nie  może  być  równocześnie
stosowany do higienicznej  dezynfekcji  rąk. Preparat do powierzchni  powinien być sklasyfikowany jako wyrób
medyczny  IIa  natomiast  preparat  do  dezynfekcji  higienicznej  rąk  powinien  być  produktem  leczniczym  lub
produktem biobójczym.
Ad. 14. Dopuszcza.

 do pakietu 34. Poz. 1 i 2:
15) Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  preparatu  dostosowanego  do  standardowych  dozowników
łokciowych, konfekcjonowanego w opakowaniach a 1000ml dla poz. 1 i 500ml z pompką dla pozycji 2 na bazie
etanolu, propanolu QAV oraz fenoksyetanolu o przedłużonym działaniu do 4 godzin, wykazującego skuteczność
dla higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 30 sekund oraz dla chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 minut
przebadany na szczepach normatywnych, sektrum B. F, prątki V (Adeno i Polio) ?
Ad. 15. Nie. 

do pakietu 32 poz. 1:
16) Prosimy  o  odstąpienie  od  wymogu  posiadania  przez  zaoferowane  myjki  badań  klinicznych
potwierdzających skuteczne nawilżenie skóry.
Ad. 16. Nie. 

17) Dotyczy pakietu nr 4
Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych,
konfekcjonowanego w kanistrach o pojemności 6L, gabarytowo nie różniących się od kanistrów o pojemności 5L,
spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.
Ad. 17. Dopuszcza. 



18) Dotyczy pakietu nr 5
Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  na  bazie  gwarantujących  wysoką  skuteczność  mycia  tenzydów
myjących  -  konfekcjonowanego  w  kanistrach  o  pojemności  6L,  gabarytowo nie  różniących  się  od  kanistrów
o pojemności 5L, spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.
Ad. 18. Dopuszcza. 

19) Dotyczy pakietu nr 13
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu konfekcjonowanego w kanistrach o pojemności 6L, gabarytowo nie
różniących się od kanistrów o pojemności 5L, spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.
Ad. 19. Dopuszcza. 

20) Dotyczy pakietu nr 19
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat działający wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno,
Noro), S (C. difficile). Ze względu na  bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu prosimy o potwierdzenie
że  preparat  którym  nasączone  są  wymagane  chusteczki  nie  powinien  być  sklasyfikowany  jako  substancja
niebezpieczna.
Ad. 20. Dopuszcza. 

21) Dotyczy pakietu nr 20
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat działający wobec B, F do 5 minut, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,
Polyoma) do 1 minuty.
Ze względu na  bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu prosimy o potwierdzenie że preparat którym
nasączone są wymagane chusteczki nie powinien być sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna.
Ad. 21. Dopuszcza. 

22) Dotyczy pakietu nr 27
a) Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat zawierający niewielką ilość alkoholu w mieszaninie. 
Ad. 22 a. Nie. 
b)  Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparat  w  opakowaniach  o  pojemności  300ml,  przy  odpowiednim
przeliczeniu zapotrzebowania Zamawiającego.
Ad. 22. b. Tak. 

Z poważaniem


