
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  11.08.2017 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku
Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 3571/2017).

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

Pytanie Nr 1 -  Pakiet nr 17, 18.
Czy  Zamawiający dopuści do oceny preparaty konfekcjonowane w  jednorazowe hermetyczne worki z 
zastawka dozującą  o pojemności 700 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? 
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr  -  Pakiet nr  18 poz. 1.
Czy  Zamawiający  w  poz.  1  dopuści  do  oceny,  alkoholowy  preparat  w  żelu,  konfekcjonowany  w
opakowania o pojemności 700ml, do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, zawierający w składzie
70% etanol - 75,5g,  izopropanol, substancje dodatkowe m. in. gliceryna, glicerydy, bisabolol ( naturalny
składnik  rumianku  o  bardzo  silnych  właściwościach  antybakteryjnych  oraz  kojących  i  łagodzących
podrażnienia), nie zawierający składników zapachowych ani barwników, chlorheksydyny, QAC? Preparat
o spektrum działania na B (w tym MRSA oraz bakterie oporne- Acinetobacter baumanii LSE, Enterobacter
aerogenes  LSE,  Enterobacter  cloacae  LSE,  Enterococcus  faecium  (ERV/VRE),  Escherichia  coli  LSE,
Klebsiella pneumonia LSE, Staphylococcus aureus(SARM/MRSA), Listeria monocytogenes 4b, Salmonella
enteritidis. Tbc,  F  (C.albicans,  A.  Niger),  V  (Poliowirus,  Adenowirus,  Norowirus,  HIV-1,  HBV,  HCV,
Rotawirus, Herpeswirus, Coronawirus, wirus grypy A [H1N1] i H5N1) w bardzo krótkim czasie do 30
sekund.
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 3 -  Pakiet nr 18 poz. 2.
Czy Zamawiający w poz, 2 dopuści do oceny specjalistyczne, bardzo delikatne i bezzapachowe, syntetyczne
mydło w płynie o pH 5,5 przeznaczone dla do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała osób o skórze
wrażliwej, oraz do mycia włosów, bez zawartości konserwantów, substancji bakteriostatycznych, zapachowych
i barwników obciążających i drażniących skórę, bez zawartości oliwy z oliwek?
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga



Pytanie Nr 4 - Pakiet 19 - Kontrola procesów sterylizacji-wskaźniki. 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i 
usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 
Odpowiedz: Nie
2. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby 
informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 
Odpowiedz: Nie
3. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji 
termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? 
Odpowiedz: Nie
4. Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce co w rzeczywisty sposób symuluje 
kontrolę mycia narzędzi stalowych? 
Odpowiedz: Nie
5. Czy Zamawiający wymaga aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego 
miała postać koła umieszczonego na cienkiej metalowej płytce kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie 
utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu? 
Odpowiedz: Nie

Pytanie Nr 5  - Pakiet 20 - Kontrola procesów sterylizacji parowej. 
1.Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji 
wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 
10 lat? 
Odpowiedz: Nie
2. Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając 
pewność prawidłowego odczytu? 
Odpowiedz: Nie
3. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się 
oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów? 
Odpowiedz: Oznaczenie typu testu
4. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby 
informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 
Odpowiedz: Nie
5. Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd PCD długości 20 cm wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej 
specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym? Zestaw 
PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm będąc tym samym 
najbardziej krytycznym zestawem symulacyjnym. Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli. 
Odpowiedz: Przyrząd ma spełniać wymogi przyrządu kontroli wsadu

Pytanie Nr 6 - Pakiet 21 - Kontrola procesów sterylizacji parowej i gazowej. 



1.Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus 
stearothermophilus o populacji 106 z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej wrażliwa 

na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów. 
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ
2. Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy Bowie- Dick 
składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki? 
Odpowiedz:Nie
3. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby 
informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim? 
Odpowiedz:Nie
4. Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 
każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? 
Odpowiedz:Nie
5. Czy Zamawiający dopuści test Bowie- Dicka z arkuszem testowym zmieniającym kolor z żółtego na czarny?
Odpowiedz:Tak

Pytanie Nr 7 - Pakiet 2 poz.1.
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  preparatu  do  termicznego przygotowania  do ponownego
użycia  kaczek,  basenów  itp.,  środek  niepieniący,   o  szerokiej  tolerancji  materiałowej  m.  in.  wobec  stali
szlachetnej, aluminium i tworzywami sztucznymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny,  w opakowaniach a
5kg?  
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 8 - Pakiet 3 poz.1.
Pyt.1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w
pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.
Odpowiedz: Nie
Pyt.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych
z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który
nie klei się, nie rozmazuje się oraz nie pozostawia smug. Preparat zapewnia długotrwale utrzymanie jakości i
funkcjonalności  narzędzi,  nie  mającego  wpływu  na  skuteczność  sterylizacji.  Zarejestrowany  jako  wyrób
medyczny w opakowaniach a 400 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedz: Nie dotyczy

Pytanie Nr 9 -Pakiet 4 poz.1.
Pyt.1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o stabilności roztworu min. 3 miesiące?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga
Pyt.2. Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie kwas cytrynowy ?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 10 - Pakiet 6 poz.1.
Pyt.1.  Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem  zawartym w przedmiocie zamówienia dotyczącym 



potwierdzenia działania prątkobójczego zgodnie z normami europejskimi zamawiający wymaga preparatu o 
pełnym działaniu prątkobójczym tzn. skutecznego wobec M. avium, M. terrae.?

Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga
Pyt.2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu którego spektrum działania można poszerzyć o 
działanie na Clostridium Difficile w max stężęniu 5%?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 11 - Pakiet 10 poz.1.
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który może być stosowany u pacjentów poniżej 6-ego roku 
życia?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 12- Pakiet 12 poz.1.
W związku z wymaganiami Zamawiającego, iż preparat ma posiadać działanie antybakteryjne prosimy o 
potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby preparat zawierał w swoim składzie substancję o działaniu 
antybakteryjnym o potwierdzonej badaniami skuteczności wobec m.in. bakterii gram ujemnych i MRSA oraz 
grzybów?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 13 - Pakiet 15 poz.1.
Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści preparat posiadający równoważną opinię producenta potwierdzającą 
skuteczne nawilżanie skóry pacjenta?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga
Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o wymiarach min. 15,5 x 23,5 cm? 
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 14 - Pakiet 16 poz.1.
Czy Zamawiający dopuści rękawiczki  o wymiarach min. 16 x 21 cm?
Odpowiedz:  Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 15 - Pakiet 17 poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 700 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, 
spełniający pozostałe zapisy SWIZ?
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 16 -  Pakiet 17, poz 1 oraz pakiet 17 poz 3
Czy zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi zawarte w SIWZ w opakowaniu 1300 ml.
i co za tym idzie podaniu ilości wymaganych opakowań w ofercie w przeliczeniu z opakowań litrowych.
Dopuszczenie opakowań innych niż tylko 1000 ml podniesie konkurencyjność cenową ofert, co z kolei jest
zgodne z dyscypliną finansów publicznych i obowiązkiem publicznej placówki opieki zdrowotnej.
Jednocześnie w żaden sposób nie obniży jakości oferty, gdyż poza objętością wszelkie parametry
zamawiającego zostaną zachowane.



Jednocześnie wraz z preparatem i zgodnie z SIWZ dostarczymy wymagana ilość dozowników hybrydowych
tj. bezdotykowych z możliwością również dozowania manualnego.

Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga
  
 Pytanie Nr 17 -  Pakiet 18 poz 1.
Czy zamawiający dopuści Preparat o pojemności 1,3 litra w postaci delikatnego żelu (półpłynnej) do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych saszetkach, zawierający mieszaninę etanolu
(do 75%) i propanolu (do 10%) oraz związki nawilżające i zagęszczające ( w tym glicerynę), które
zapobiegają wysuszaniu skóry. pH neutralne (ok.7). Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone.
Przebadany zgodnie z normą EN 1500, EN 12791, EN 12054 o spektrum: bakterie łącznie z MRSA (EN
13727), grzyby, wirusy ( BVDV, Norowirus, Vaccinia, Avian influenza wirus) oraz prątki (EN14348).
Jednocześnie wraz z preparatem i zgodnie z SIWZ dostarczymy wymagana ilość dozowników hybrydowych
tj. bezdotykowych z możliwością również dozowania manualnego.
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie Nr 18 -  Pakiet 18 poz 2.
Czy zamawiający dopuści emulsję myjącą o pojemności 1,3 litra w jednorazowych saszetkach o neutralnym
dla skóry rąk pH i przyjemnym delikatnym zapachu, dobrze pieniące się. Jednocześnie wraz z preparatem i
zgodnie z SIWZ dostarczymy wymagana ilość dozowników hybrydowych tj. bezdotykowych z możliwością
również dozowania manualnego.
Odpowiedz: Dopuszcza ale nie wymaga

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.,) Zamawiający
przedłuża termin składania  i otwarcia ofert z dnia 17.08.2017 r., godzina 10:00 na  22.08.2017 r., godzina
10:00. Jednocześnie informujemy, że nie uległo zmianie miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Z poważaniem


