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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.07.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośba o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Usługi kompleksowego sprzątania w 
obiektach szpitalnych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu 
wewnętrznego. 
Treść pytań jest następująca: 
 
1. Pytania dotyczą załącznika nr VI: 

a) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 1 – Zamawiający wymaga preparatu o 
spektrum B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota. Wymagany preparat posiada jedynie 
spektrum drożdżobójcze. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat? 

Odpowiedź: TAK 
b) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 2 oraz inne pkt , których ów środek jest 

opisany – zgodnie z aktualną wiedzą i informacjami od producenta pragniemy zauważyć, że 
ów preparat nie posiada już dopuszczenia do powierzchni mających kontakt z żywnością. 
Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ów preparat. 

Odpowiedź: TAK 
c) Mycie i dezynfekcja powierzchni - produkt z pkt. 4 oraz inne inne pkt , których ów środek jest 

opisany  - Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV) – 5min. 
Wymagany preparat osiąga działanie grzybobójcze w czasie 10 minut, natomiast w czasie do 
1- 5 minut działa bójczo na drożdże. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany 
preparat? 

Odpowiedź: TAK 
d) III.Mycie, dezynfekcja basenów, kaczek , misek, słoi/ butli do urządzeń odsysających itp. – 

produkt z pkt .1 – pragniemy zauważyć, ze ów preparat zawiera: wersenian czterosodowy 15-
<30%, wodorotlenek sodu <1% oraz (1-hydroksyetylideno) bisfosfonian czterosodowy 1-10% (zgodnie z zapisami z aktualnej karty CLP). Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza 
podany preparat? 

Odpowiedź: TAK 
e) III.Mycie, dezynfekcja basenów, kaczek , misek, słoi/ butli do urządzeń odsysających itp. – 

produkt z pkt .2- pragniemy zauważyć, ze ów preparat zawiera: kwas cytrynowy bezwodny 
10-<25% (zgodnie z zapisami z aktualnej karty CLP). Czy Zamawiający potwierdza iż 
dopuszcza podany preparat? 

Odpowiedź: TAK 
f) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 1oraz  inne pkt , których ów środek jest opisany – 

pragniemy zauważyć, iż ów preparat posiada pH ok 5, zgodnie z zapisem z aktualnej karty 
wynosi ono 4,5-5,5. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat? 



Odpowiedź: TAK 
 

g) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 3, 4, 5 oraz  inne punkty, w których ów preparaty są 
opisane- wymagane preparaty posiadają jedynie spektrum drożdżobójcze. Czy Zamawiający 
potwierdza iż dopuszcza podane preparaty? 

Odpowiedź: TAK 
h) Mycie i dezynfekcja rąk – preparat nr 16 – pragniemy zauważyć, iż preparat ten posiada pH 

ok 5. Czy Zamawiający potwierdza iż dopuszcza podany preparat? 
Odpowiedź: TAK 
2. Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie 

skażonego etanolu o spektrum B, F, V, Tbc działający w 15 minut? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat zgodny z wymogami producenta promienników 
lamp. 
3. Czy do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym oprócz preparatu nr 3 (który 

jest wycofany z rynku) Zamawiający dopuści we wszystkich oddziałach również preparat nr 2 lub 
nr 13 z p.I zał. nr VI, które posiadają spektrum B, F, V, Tbc, S przy zanieczyszczeniu organicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w oddziałach preparat nr 2. Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania w Pionie Medycznym preparatu nr 13. Preparat nr 13 może być zastosowany TYLKO 
w obszarze Pionu Gospodarczego, zastosowanie w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń  
Szpitalnych. 
4. Czy na obiekcie Zamawiającego występują rolety, żaluzje wymagające prania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga prania rolet, żaluzji. 
5. Czy również preparat nr 2 z p. I zał. nr VI może być stosowany na oddziałach noworodkowych i 

dziecięcych? 
Odpowiedź: TAK, Zastosowanie preparatu nr 2 w porozumieniu z Zespołem Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych. 
6. Jakie pomieszczenie / komórki organizacyjne wchodzą w skład Izby Przyjęć oraz Oddziału 

Intensywnej Opieki Medycznej? 
Odpowiedź: W skład Izby Przyjęć wchodzą: gabinet pediatryczny, gabinet laryngologiczny, 
gabinet chirurgiczny, izolatka, sala intensywnego nadzoru, rejestracja, pokój socjalny,  
poczekalnia, pomieszczenia sanitarno -higieniczna. 
W skład Oddziału IOM wchodzą: izolatka, sala intensywnej opieki medycznej, sala noworodkowa, 
śluzy, pomieszczania sanitarno-higieniczne, kuchnia, pomieszczenie porządkowe, 2 pomieszczenia 
socjalne personelu, korytarz. 
7. Prosimy o udostępnienie załącznika nr VI w wersji edytowalnej (plik tekstowy) w celu uzupełnienia 

przez Wykonawcę środków do oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostepnienia na swojej stronie internetowej 
załączników w wersji edytowalnej, może jednak przesłać załączniki pocztą elektroniczną.  
8. Zamawiający na w pkt 12 (Opis sposobu przygotowania oferty) pkt. h zawarł zapis „Procedury 

powinny określać”. Prosimy o potwierdzenie, że ów zapis jest sugestią dotyczącą tego co warto by 
instrukcje zawierały a nie wymogiem koniecznym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis „Procedury powinny określać”, czyli wymogiem 
koniecznym. 



9. Ze względu na bardzo krótki termin przygotowania oferty zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie 
z zapisu aby do oferty załączyć  instrukcje z podpisami i pieczątkami osób je sporządzających i 
zatwierdzających. 

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ. Koncepcja wykonania usługi może być dołączona do oferty 
na płycie CD, jednak instrukcje muszą zawierać podpisy i pieczątki osób je sporządzających i 
zatwierdzających. 
10. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, oddział noworodkowy : prosimy o informację jaka jest 

częstotliwość mycie i dezynfekcji koszy na odpady skażone oraz co jest zapisane po znaku „/” przy 
ów koszach na odpady skażone – niestety teks jest ucięty  i niewidoczny dla Wykonawców. 
Odpowiedź: Kosze na odpady skażone /odpady żywnościowe 1x dziennie 

11. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, Przychodnie specjalistyczne ul. Sporna, gabinety 
zabiegowe: prosimy o informację jaka jest częstotliwość mycia drzwi ? Brak zapisu częstotliwości 
w tabeli. 
Odpowiedź: 1x w miesiącu 

12. Pytanie dotyczy tabeli z załącznika nr II, Przychodnie specjalistyczne ul. Sporna, gabinety 
zabiegowe, inhalatorium, pobieralnia krwi: prosimy o informację jaka jest częstotliwość mycia 
drzwi ? Niewyraźny zapisu częstotliwości w tabeli. 
Odpowiedź: W ww. pomieszczeniach mycie drzwi powinno być wykonywane 1x w miesiącu i 
w razie potrzeby. 

13. Załącznik nr 4 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni 
oraz wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz 
amin, nie zawiera aldehydów, szeroka tolerancja materiałowa, także pleksiglas, aktywny wobec 
bakterii(EN 13727, EN 14561), grzybów (EN 13624, EN 14562), prątków (EN 14348) oraz wirusów 
(HIV, HBV, HVC, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut, stężenie roztworu do 0,5% , 
możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat odpowiedni do codziennej dezynfekcji we 
wszystkich dziedzinach zdrowia (w obecności pacjentów – chirurgia, oddziały położnicze, 
neonatologiczne, diagnostyczne, okulistyka, OIOM, ER, i urządzenia do dializy, fizykoterapia, 
hydroterapia, fizjoterapia) i powszechnej praktyce. Preparat może być stosowany do wszystkich 
wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów. Opakowanie a 1L lub 5kg, produkt w 
postaci płynnego koncentratu. Wyrób medyczny klasy IIa. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 14. Załącznik nr 4 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji 
powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie pentanpotasu 
bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, 
Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis) w czasie 
do 15 min i stężeniu 2%? Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, 
również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów 
takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory 
użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność 
bójczą. Preparat w koncentracie, w postaci granulatu, w opakowaniach 40g lub 900g. Wyrób 
medyczny. 

Odpowiedź: TAK 
 15. Załącznik nr 4 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu 
do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie 
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji 



powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 
związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, 
Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. Opakowania 1L ze 
spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. 
Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej 
i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 16. Załącznik nr 4 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni oraz wyrobów medycznych, preparatu na bazie etanolu, izopropanoli i QAV, gotowego 
do użycia, o dobrej tolerancji materiałowej, opinia IMiD, spektrum działania: bakterie, MRSA, Tbc 
(Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae (EN 14348)), grzyby, wirusy adeno, polio, BVDV/ 
Vaccinia, rota – 30 s. Preparat zalecany do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych 
powierzchni, we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej (kliniki medyczne i stomatologiczne, 
laboratorium, apteka, dializa) i ogólnym, w których konieczny jest szybki efekt dezynfekcyjny. 
Preparat jest przeznaczony do wszystkich małych wodoodpornych, zmywalnych  powierzchni i 
przedmiotów (stal nierdzewna, metale nieżelazne i ich stopy, chrom i emaliowane powierzchnie, 
szkło, porcelana, PVC). Opakowanie a 500ml ze spryskiwaczem i 1L ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 17. Załącznik nr 4 poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji i mycia małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o 
mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierających alkoholi i z 
związku z tym szczególnie bezpiecznych w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na 
działanie alkoholu (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi), spektrum działania: B, 
MRSA, F (Candida Albicans) i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, 
prątki gruźlicy w czasie do 15min? Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po 
opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek.Wkłady do opakowań twardych 
zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 18. Załącznik nr 4 poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu 
do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie 
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 
związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V 
(HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min. 
Opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 
Wyrób medyczny klasy IIa. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 19. Załącznik nr 4 poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji 
powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie 
żywieniowym, 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 do 1 min., Adeno w 
czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny klasy IIa. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 20. Załącznik nr 4 poz. 9 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
metodą przecierania, nasączonych preparatem 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 do 1 min., Adeno w czasie 2 min., Papova SV40 w czasie 15min., Polio w czasie 30min. 
Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 150 szt. 
nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wkłady do opakowań 
twardych zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. Wyrób medyczny klasy IIa. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 21. Załącznik nr 4 poz. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej 
dezynfekcji i mycia małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o 
mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierających alkoholi i z 
związku z tym szczególnie bezpiecznych w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na 
działanie alkoholu (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi), spektrum działania: B, 
MRSA, F (Candida Albicans) i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, 
prątki gruźlicy w czasie do 15min, z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu 
działania? Opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające 
po 200 szt. nasączonych chusteczek.Wkłady do opakowań twardych zawierające po 200 szt. 
nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny klasy IIa. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 22. Załącznik nr 4 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji 
powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie 
żywieniowym, 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 do 1 min., Adeno w 
czasie do 2 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. Możliwość zastosowania do 
powierzchni w pionie żywieniowym. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 23. Załącznik nr 4 poz. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu 
do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie 
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 
związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V 
(HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, 
z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1L ze 
spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny 
klasy IIa. Możliwość zastosowania do powierzchni w pionie żywieniowym. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 24. Załącznik nr 4 poz. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, na bazie 
dichloroizocyjanuranu sodu, skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida 
albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) -  dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno 
zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), 
oraz Clostridium difficile (ATCC9689) zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie 
albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. 
tabletek. Tabletki szybko i całkowicie się rozpuszczają. Możliwość zastosowania w pionie 
żywieniowym. 

Odpowiedź: TAK 



 25. Załącznik nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu 
do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie 
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych 
związków amoniowych, rekomandacja Philips, Siemens, GE, spektrum działania: B, MRSA, F i V 
(HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, 
z możliwością rozszerzenia o wirus Noro przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 1L ze 
spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny 
klasy IIa. Możliwość zastosowania do powierzchni w pionie żywieniowym. Preparat posiada opinię 
z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz 
Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 

 26. Załącznik nr 5 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji 
powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie pentanpotasu 
bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, 
Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis) w czasie 
do 15 min i stężeniu 2%? Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, 
również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów 
takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory 
użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność 
bójczą. Preparat w koncentracie, w postaci granulatu, w opakowaniach 40g lub 900g. Wyrób 
medyczny. 

Odpowiedź: TAK 
 27. Załącznik nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej do gruntownego i ochronnego 
mycia rąk przed dezynfekcja higieniczną i chirurgiczną, do ogólnej higieny i mycia ciała pod 
prysznicem lub do kąpieli całego ciała, także przed zabiegami operacyjnymi, nie zawierającej mydła, 
dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla 
skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej 
alantoinę, laurylosiarczan sodu, glukozyd laurylowy, pH ok.5, opakowani a 500ml? Kosmetyk. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 28. Załącznik nr 6 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie zawierającej mydła emulsji myjącej do 
higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, do ogólnej higieny i  mycie ciała oraz włosów, higieny 
intymnej, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, utrzymującej przeciwbakteryjne działanie 
kwaśnego płaszcza ochronnego skóry, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, nie 
zawierającej parabenów. pH 4,8-5,2. Wchodząca w skład emulsji alantoina chroni skórę przed 
podrażnieniami. Mleczan sodowy, składnik utrzymujący wilgotność skóry, chroni ją przed 
wysychaniem i sprawia, że jest ona miękka i elastyczna. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry 
wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego. Kwas 
undecylenowy i laurynowy są w zastosowanym stężeniu dermatologicznie obojętne, mimo to 
wzmacniają przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie kwaśnego płaszcza ochronnego skóry. 
Opakowania a 500ML. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 29. Załącznik nr 6 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i 
substancji zapachowych, w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, na bazie etanolu 



(78,2 g / 100g preparatu), bifenyl-2-olu (0,1g / 100g preparatu),skutecznego wobec: B (łącznie z 
Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Vaccinia, SARS) w czasie do 30 sekund, (Noro, 
Adeno) w czsie do 15 minut, Polio w czasie do 1 minuty, higieniczna dezynfekcja rak w czasie 30 
sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 2 x 5ml/90s (łącznie 3 minuty), o 
wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom 
natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania 
przez alergików, opakowanie a 500ml. Produkt biobójczy. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 30. Załącznik nr 6 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w żelu na bazie etanolu (78,2g/100g), 
bifenyl-2-olu (0,1g / 100g), skutecznego wobec: B (w tym Tbc, MRSA) – w czasie 30 sek., F – w 
czasie do 90 sek., V: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1– czasie do 30 sek., rota, noro – w czasie do 
15 sek., polio – w czasie do 90 sek., higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w  czasie 
30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w  czasie 1,5 minuty, nie 
zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o 
wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom 
natłuszczającym, opakowanie a 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 31. Załącznik nr 6 poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w żelu na bazie etanolu (78,2g/100g), 
bifenyl-2-olu (0,1g / 100g), skutecznego wobec: B (w tym Tbc, MRSA) – w czasie 30 sek., F – w 
czasie do 90 sek., V: Vaccinia, HBV, HIV, HCV, H1N1– czasie do 30 sek., rota, noro – w czasie do 
15 sek., polio – w czasie do 90 sek., higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w  czasie 
30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w  czasie 1,5 minuty, nie 
zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o 
wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom 
natłuszczającym, opakowanie a 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
 32. Załącznik nr 7 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnej emulsji przeznaczonej do 
dekontaminacji skóry, dezynfekcyjnego płynu do higienicznego mycia rąk, całego ciała i włosów, 
skutecznego w stosowaniu u chorych MRSA +,  skład diglukonian chlorheksydyny, chlorek 
benzalkoniowy, polyaminopropyl biguanid. Spektrum działania: preparat bakteriobójczy (łącznie z 
MRSA), wirusobójczy (BVDV/Vaccinia), grzybobójczy. Opakowania a 500ml. 

 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 
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