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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-27/17 na dostawę: 
 

„Środków dezynfekcyjnych” 
 
Pytanie nr 1 dot. części nr 6 poz. 9 
Czy zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt znajdujący się aktualnie  
w Części 6 poz. 9 i dopuści chusteczki nasączone czwartorzędowymi związkami 
amonowymi w rozmiarze 17x23cm pakowane po 100 szt w tubie? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 dot. części nr 6 poz. 10  
Czy zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt znajdujący się aktualnie  
w Części 6 poz.10 i dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych 
oraz drobnego sprzętu medycznego,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym  
i 47,3% etanolem, chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm  konfekcjonowane po 100 
sztuk w opakowaniu. Spektrum bakterie, Tbc grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio  
i Adeno). 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 dot. części nr 6 poz. 11 
Czy zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt znajdujący się aktualnie  
w Części 6 poz.11 
i dopuści 
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wykonane  
z poliestru celulozy i wiskozy do nasączenia preparatami dezynfekcyjnymi z Poz. 
1,3,5,6 i 8. Gramatura 70g/m2. Aktywne 28 dni po zalaniu. Dystrybutor w formie 
wiaderka wielokrotnego użytku z wymiennym korkiem, zmienianym każdorazowo 
podczas wymiany wkładu z chusteczkami dodatkowo zabezpieczonymi folią ochrona. 
Wymiary chusteczki 30cm x 34cm. Wyrób medyczny. wkład 100szt.(+20 
kompatybilnych wiaderek). 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający dopuszcza chusteczki o w/w parametrach. 
   
 
 



Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
www.imid.med.pl 

Pytanie nr 4 dot. części nr 6 poz. 12 
Czy zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt znajdujący się aktualnie  
w Części 6 poz.12 
i dopuści chusteczki nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi (dwie 
substancje) w rozmiarze 17x23cm pakowane po 100szt w tubie? 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 dot. części nr 6 poz. 13 
Czy zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt znajdujący się aktualnie  
w Części 6 poz.13  
i dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych oraz drobnego 
sprzętu medycznego,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym i 47,3% 
etanolem, chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm  konfekcjonowane po 100 sztuk  
w opakowaniu. Spektrum bakterie,Tbc grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno). 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 dot. części nr 8 
Czy w części nr 8 – Zamawiający mógłby dopuścić środek do szybkiej i skutecznej 

dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych  

w koncentracie, na bazie etanolu i QAV, o przyjemnym zapachu, spektrum działania 

B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccina, Rotawirus, 

Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 

30 min., preparat w postaci piany w opakowaniach 1 litrowych z atomizerem? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 

Pytanie nr 7 dot. części nr 8 

Czy w części 8 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat do szybkiej dezynfekcji 

małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości 

dodatkowych substancji czynnych, o spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, 

HCV/BVDV, Vaccinia, Rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, dopuszczony do 

powierzchni mających kontakt z żywnością, o pH ok.6-7, w opakowaniach 1 litrowych 

z możliwością dozowania w postaci piany? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 

Pytanie nr 8 dot. części nr 3, poz. 3 

Czy w części 3, poz. 3 – Zamawiający mógłby odstąpić od wymogu wyposażenia 

opakowania w atomizer, ponieważ producent preparatu nie zaleca stosowania 

preparatu w postaci aerozolu? 

Odpowiedź nr 8 
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Pytanie zostało zadanie 
nieprecyzyjnie, ponieważ w części nr 3, poz. 3 Zamawiający nie wymaga 
wyposażenia opakowania w atomizer. 
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Pytanie nr 9 dot. części nr 8 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu na bazie chlorku 
didecylodimetyloamoniowego (zw. alifatyczny) i  chlorowodorku 
poliheksametylenobiguanidyny bez zawartości alkoholi aktywnego na Tbc w czasie do 
15 minut. 
Odpowiedź nr 9 
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
 
Pytanie nr 10 dot. części nr 8 pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o nazwie Sekumatik FKS , stosowany 
obecnie w Państwa jednostce spełniający wszystkie wymogi SIWZ o Ph 2,1 – 3,1. 
Odpowiedź nr 10 
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w preparat. 
 
Pytanie nr 11 dot. części nr 1 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed 
iniekcjami, zabiegami operacyjnymi  o zawartości alkoholu  minimum 70% (co 
najmniej dwa alkohole), w tym alkohol benzylowy i nadtlenek wodoru,  bezbarwny, 
bez zawartości jodu, pochodnych fenolowych, gotowy do użycia, spektrum działania 
B (bakteriobójczy, w tym MRSA), Tbc (prątkobójczy), F (grzybobójczy),  
V (wirusobójczy, w tym HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno),  opakowanie: 350 ml  
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz 1L. Preparat pozytywnie 
zaopiniowany przez Instytut Matki i Dziecka Warszawa.  
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 dot. części nr 1 pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed 
iniekcjami, zabiegami operacyjnymi , alkoholowy, minimum 70%(co najmniej dwa 
alkohole), w tym alkohol benzylowy i nadtlenek wodoru, barwiony, bez zawartości 
jodu, pochodnych fenolowych, gotowy do użycia, spektrum działania  
B (bakteriobójczy, w tym MRSA), Tbc (prątkobójczy), F (grzybobójczy),  
V (wirusobójczy, w tym HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno), opakowania: 350 ml  
z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań oraz  opakowanie  1L. 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ. 
 
                                                     
 
                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
                                                                          
                                                                      Mariola Sidorowicz 
 

 
 
 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 1 czerwca 2017 r. 

http://www.imid.med.pl/

