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Bydgoszcz, dnia 12.10.2021 r. 
Znak sprawy: 08/2021 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, w 
tym: środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu 
endoskopowego, itp.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00224623/01 z dnia 07 
października 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji 
rąk. Zawierający propan-2-ol, nie mniej niż 75g/100 g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące bez 
zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja 
rąk 90 s. Aktywny wobec:  B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno). Produkt biobójczy. Nazwa handlowa 
Skinman Soft Plus.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy w pakiecie 1 w pozycji 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim 
spektrum działania na bazie propan-2-olu (60g/100g) z dodatkiem chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, 
zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F 
(C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 
sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. 
Produkt biobójczy. Opakowanie 500 l 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat alkoholowy w żelu do higienicznego oraz 
chirurgicznego odkażania rąk. Zawierający alkohol etanol, nie mniej niż 75g/100 g i propan-2-ol,  produktu oraz 
dodatkowo substancje pielęgnujące bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych.Higieniczna 
dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spectrum działania:  B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, 
Noro,Vaccinia, Rota). Produkt biobójczy. Nazwa handlowa Aniosgel 800. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy w pakiecie 1 w pozycji 2 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 
Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę 
zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, 
rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 
2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt 
biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. op. 500 ml 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
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Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk w 
postaci piany, o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych 
oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Pozytywna opinia IMiDz. Preparat kompatybilny z 
preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaoferowanym w pozycji 1 i 2. Nazwa handlowa Seraman Sensitive. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
Czy w pakiecie 1 w pozycji 3 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego  mycia 
rąk, z możliwością zastosowania do mycia skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z 
alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla 
personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do 
mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki 
powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. 
Opakowanie 500 ml 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompki dozujące kompatybilne do w/wym preparatów (poz. 1,2,3), pakowane 
pojedynczo lub po kilka? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pakowanie pompek pojedyńczo. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści pompki kompatybilne z oferowanymi w pozycji 1-3 preparatami.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry 
rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada 
właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do 
codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry 
w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. 
Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml z pompką 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat do dezynfekcji powierzchni trudno-dostępnych; 
zawierający min. 2 alkohole  (w tym etanol) w ilości min. 55g/100g. Aktywny wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, 
Coronavirus, Rota, Noro, Adeno). Wyrób medyczny. Nazwa handlowa Aniospray Quick. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez 
zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z 
obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, 
wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny 
oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat na bazie min. dwóch alkoholi, gotowy do użycia, 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych  
o szerokim spektrum działania: B, F, HCV, HBV, HIV, Noro, Rota w czasie max. 5 min. Wyrób medyczny. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat na bazie min. dwóch alkoholi, gotowy do użycia, 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i 
związków amoniowych, o szerokim spektrum działania: B, F, HCV, HBV, HIV, Adeno, Rota w czasie max. 5 min. 
Wyrób medyczny. Nazwa handlowa Incidin Liquid 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej 
dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez 
zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z 
obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, 
wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny 
oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 2, poz. 3,4) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania  - Preparat ( węglan sodu, kw. cytrynowy, aktywny tlen, 
tenzydy)  myjąco –dezynfekujący do narzędzi i osprzętu endoskopowego, w myjkach ultradźwiękowych, o 
szerokiej kompatybilności materiałowej, spektrum działania : B,F,V,Tbc, S(Bacillus Subtilis, Clostridium 
perfrinens, Clostridium Difficile), Stabilnośc roztworu do 24H. Bez konieczności użycia aktywatora. Nazwa 
handlowa Sekusept Active. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 2, poz. 3,4) 
Czy w pozycji 3 i 4 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością 
kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji 
narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń 
anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. 
inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach 
endoskopowych. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, 
A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 
13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowania 
handlowe 1 kg oraz 5 kg.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 2, poz. 5) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Preparat do wstępnej dekontaminacji narzędzi, 
enzymatyczny, ze związkami powierzchniowo czynnymi, substancjami antykorozyjnymi. Spektrum B,F,Tbc,V. 
Produkt gotowy do użycia. Wyrób medyczny. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 2, poz. 5) 
Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia 
narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład amina, QAV Środek zawierający inhibitory korozji. Chroni 
przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia 
narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe 
(w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm 
europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), 
V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7,8) 
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Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania chusteczek o parametrach zgodnych SWZ w opakowaniu 
box o okresie przydatności po otwarciu do 2 miesięcy. Nazwa handlowa Sani Cloth Active. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7,8) 
Czy w pozycji 7 i 8 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina QAV Przeznaczone do 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego.. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, 
HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Chusteczki przebadane 
zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. wkład 100 szt.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1) 
Czy zamawiający dopuści preparat o składzie: kompleks trzech enzymów  
(proteaza, lipaza, amylaza), niejonowe i anionowe związki powierzchniowo-czynne, związki chelatujące, , 
spełniający pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający enzymy przeznaczony do mycia maszynowego 
endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego. Oferowany produkt zawiera w składzie: 5-15% 
anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% 
polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Wyrób 
medyczny. Preparat aktualnie stosowany w placówce. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy zamawiający dopuści preparat o składzie: buforowany i stabilizowany roztwór glutaraldehydu, spełniający 
pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy zamawiający oczekuje preparatu o aktywności bójczej 45 dni?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie oczekuje. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy zamawiający oczekuje działania sporobójczego C.difficile (R027) w czasie 30 minut i B.subtilis/B.cereus w 
czasie 15 minut? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie oczekuje. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy zamawiający oczekuje działania sporobójczego wg najnowszej normy sporobójczej EN 17126? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2) 
Czy Zamawiający oczekuje pasków testowych do kontrolowania aktywności preparatu, jeżeli tak to w jakiej ilości 
do każdego kanistra?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie oczekuje. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 3, poz. 3) 
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Czy zamawiający dopuści preparat o składzie: czwartorzędowe związki amonu, inhibitory osadzenia kamienia 
oraz niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, spełniający pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści preparat, który zamiast metakrzemianu sodu zawiera metakrzemian dipotasowy i 
spełnia wszystkie pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymagany opis w opakowaniach o pojemności 5kg z 
odpowiednim przeliczeniem. Preparat aktualnie stosowany w placówce. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1) 
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 
g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 
1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt 
zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji 
powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 1l w formie worka dostosowanego do 
dozowników systemu zamkniętego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 4, poz. 2) 
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 
g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 
1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt 
zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji 
powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 1l w formie worka dostosowanego do 
dozowników systemu zamkniętego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 4, poz. 3) 
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. 
Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. 
Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. 
Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l  jednorazowy wkład w 
formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 4) 
Prosimy o określenie ilości dozowników jakie są na wyposażaniu Zamawiającego?  
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada ok. 250 szt. dozowników na wyposażeniu. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 4) 
W przypadku dopuszczenia preparatów w pozycji 1-3 oferujemy wyposażenie placówki w dozowniki w systemie 
zamkniętym kompatybilne z zaoferowanymi produktami.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraził zgody na powyższe. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 5) 
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Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania  - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
trudnodostępnych wrażliwych (sond USG, ekrany dotykowe, inkubatory) oraz odpornych na działanie alkoholu, 
posiadający badania kompatybilności materiałowej do stosowania preparatu na powierzchnie wrażliwe. Preparat 
bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, gotowy do użycia, nie zawierający aldehydów, chloru, 
pochodnych fenolowych o szerokim spektrum działania: B, F, HCV, HBV, HIV, Adeno, Rota w czasie max. 1 min. 
Wyrób medyczny. Nazwa handlowa Incidin foam. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 5) 
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: amina, QAV. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na 
oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 
zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych 
powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone 
normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 
minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 5) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku 
didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej 
dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego wrażliwych na działanie alkoholu (sond USG, 
inkubatory) posiadający badania kompatybilności materiałowej do stosowania preparatu na powierzchnie 
wrażliwe.  przebadany wg Norm Europejskich: B (EN 13727, EN16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 
13624) V ( Polio, Adeno,Noro wg EN 14476), B. subtilis (EN 13704)  do 1 minuty w opakowaniu a 750ml ze 
spryskiwaczem nakręconym na butelkę? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 5) 
Prosimy o dopuszczenie gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na 
działanie alkoholi. Preparat może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych, 
pediatrycznych, położniczych. Kompatybilny jest z wieloma powierzchniami, posiada pozytywną opinię 
producenta Famed. Produkt na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania: B, 
F, V (Noro, Adeno, Polio), Tbc (M.terrae, M.avium), S (B. subtilis) – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. IIa. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 5) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny  gotowy do użycia bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do 
szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje 
producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec, Aesculap ), ekranów LCD , monitorów, systemów infuzyjnych 
i w pionie żywieniowym; zawierający alkohol (max 17g/na 100g) oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki 
amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), 
grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz 
Noro wirus); konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym i 5000ml; wyrób medyczny klasy 
IIA. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat Mikrozid Universal Liquid, niskoalkoholowy, przeznaczony 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (może być używany do dezynfekcji głowic sond USG), 
posiadający doskonałą kompatybilność materiałową, przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach 
myjących, skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-
2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V (BVDV, Vaccinia, rota, noro) – 1 minuta, 
Wyrób medyczny, opakowanie a 1 L z wbudowanym spryskiwaczem 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1) 
Potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholi do 30 g 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 6) 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania - Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym 
kompleksie trójenzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz 
diglukonian chlorheksydyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. 
Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), 
V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. W przeliczeniu na 
opakowania 1l lub 5l. Nazwa handlowa Aniosyme X3. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 6) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych 
wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i 
amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm 
ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 
(Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 
M.terrae, M.avium   – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, nie 
posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy 
II b  w opakowaniu a 2L? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 6) 
Czy zamawiający określając spektrum F ( EN14562 ) ma na myśli minimalne spektrum F( C.albicans )? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie miał na myśli minimalnego spektrum F( C.albicans ). 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 6) 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  o składzie: kompleks trzech enzymów ( proteaza, 
lipaza, amylaza ), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo 
czynne oraz związki chelatujące, konfekcjonowanego w op. 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, 
spełniającego pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 6) 
Prosimy o dopuszczenie płynnego preparatu w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów o 
składzie: enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy, N-(3-
aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, inhibitory korozji, związki kompleksujące. Zastosowanie 
manualne oraz w myjniach ultradźwiękowych. Spektrum działania w stęż. 0,5% na B, F, Tbc – 15 minut, V (Noro, 
Adeno, Polio) w stęż. 0,25% - 15 min, S (B. subtilis, B. cereus) w stęż. 1% - 15 minut. Wyrób medyczny kl. IIb.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 1 (dot. § 4 ust. 8) 
Prosimy o dookreślenie przewidzianego terminu reklamacji poprzez dodanie "3 dni robocze". 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 1 (dot. § 8 ust. 1) 
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Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: "zwłoki w dostarczaniu towaru w 
wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki". 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 1 (dot. § 8 ust. 1) 
Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: "zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez 
Zamawiającego wad w wysokości 0,5 % wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad". 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 
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