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Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym
postępowaniem
Znak sprawy: FDZP.226.33.2020
Dotyczy: Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz środków i artykułów do utrzymania czystości dla
ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie
następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 8 i dopuści:
Czyściwo wielozadaniowe w rolce z włókniny, jednowarstwowe, wytrzymałe i mocne, czyściwo stosowane do
mycia lub osuszania powierzchni lub nasączenia dowolnym środkiem do dezynfekcji lub czyszczenia, miękkie
w dotyku nieelastyczne, delikatne dla powierzchni podatnych na zarysowanie o bardzo wysokim stopniu
absorpcji w tym oleistych substancji, kolor: biały, wymiary odcinka: szer. 34 x dł. 30 cm. Ilość odcinków w
rolce: 100. Długość rolki: 30 m. Średnica rolki: inna niż 25 cm?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
ZESTAW PYTAŃ 2:
Pytanie : Pakiet 1 poz 5
Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni,
kompozycja na bazie mieszaniny alkoholi do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych typu łózka,
fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny oraz inne trudno dostępne powierzchnie różnego
rodzaju sprzętu medycznego przebadany dermatologicznie. Zawierający w swoim składzie 57 g etanol, 6 g
propan-2-ol, w 100 g preparatu. Posiadającego szersze spektrum mikrobójcze i krótszy czas ekspozycji wobec:
Bakteriobójcze, Prątkobójczy: M.terrae, M.Avium, drożdźakobójczy, wirusobójczy
HIV,HCV,HBV,Noro,Adeno,Rota - 30 sekund, Polio - 2 minuty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie : Pakiet 1 poz 12
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek nie zawierających alkoholu w swoim składzie.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
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ZESTAW PYTAŃ 3
Pytanie : Pakiet 1 poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu
sodu do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności
znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.
Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (BVDV, Adeno, Polio, Noro) 1.000 ppm warunki
wysokiego obciążenia - 15 min., S (C. difficile) 10.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 10 min. pH
roztworu 1% ok. 6. Opakowanie oferowanego produktu Chloramix DT zawiera 300 tabl. Produkt biobójczy.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie: Pakiet 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i
wyposażenia, którego formułę stanowi kombinacja czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych
związków powierzchniowo czynnych. Ze względu na nieuciążliwy zapach może być stosowany również w tzw.
obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory). Skuteczny
wobec B, Tbc (M. terra, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota Polyoma SV 40) w stężeniu
0,5% w czasie do 15 min. Posiada możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących oraz wysoką
kompatybilność materiałową, bez konieczności spłukiwania. Do stosowania zarówno manualnego i
maszynowego. Stabilność roztworu roboczego przez 30 dni. Opakowanie oferowanego produktu Terralin
Protect a 5 L. Wyrób medyczny .
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie : Pakiet 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie 25 g etanolu (94%) oraz 35 g
propan-1-olu, do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, leżanek
przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych, również
tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym końcówek
stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, nie
zawierający aldehydów oraz związków amoniowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję
materiałową, szybkoschnący, nie pozostawiający zacieków. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B
(łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie
do 1 min, grzyby, V (Adeno) w czasie 2 min z możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio)
wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie oferowanego produktu Mikrozid AF Liquid a 5 L. Wyrób
medyczny.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie: Pakiet 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie 25 g etanolu (94%) oraz 35 g
propan-1-olu, do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, leżanek
przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych, również
tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym końcówek
stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, nie
zawierający aldehydów oraz związków amoniowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję
materiałową, szybkoschnący, nie pozostawiający zacieków. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B
(łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) w czasie
do 1 min, grzyby, V (Adeno) w czasie 2 min z możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio)
wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie oferowanego produktu Mikrozid AF Liquid a 1 L. Wyrób
medyczny.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie : Pakiet 1 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni
nieinwazyjnych wyrobów medycznych, posiadającego bardzo dobre właściwości myjące oraz możliwość
dozowania przy pomocy automatów dozujących? Może być stosowany na oddziałach intensywnej opieki,
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położniczych i pediatrycznych. Preparat na bazie nadtlenku wodoru, chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowy
oraz chlorku didecylodimetyloamoniowy. Skuteczny wobec: B EN 13727, F (C. albicans) EN 16615, EN
13624, V (BVDV, Vaccinia) DVV/RKI w stężeniu 1 %, w czasie 15 min. w warunkach wysokiego obciążenia.,
z możliwością rozszerzenia skuteczność o Tbc (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563, grzyby EN 13624
wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie oferowanego produktu Desam OX a 5 kg. Wyrób medyczny.
AD.Czy do wyliczeń przyjść 1L=1 kg?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie: Pakiet 1 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i
różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów
medycznych, głowic sond USG). Zawierające niewielką ilość alkoholu zapewniającą szybkie odparowaniem
produktu z powierzchni. Wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota,
Polyoma SV 40, Noro) – do 1 min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min, z możliwością rozszerzenia działania o V
(Adeno) wraz z wydłużeniem czasu działania. Wymiar 20 cm x 20 cm. Ważne 1 miesiąc od otwarcia. 100 g
roztworu, którym nasączone są chusteczki Mikrozid Uniwersal wipes zawiera: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g
Etanol (94 % w/w) Opakowanie typu flow pack, pakowane po 100 szt. Wyrób medyczny kl. IIa
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Pytanie : Pakiet 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji odpornego na działanie alkoholi, wykonane z
włókniny nasączone 94% etanolem. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i
noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo
krótkim czasie: B (łącznie z MRSA), Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV,
Rota, Noro) w czasie do 1 min, F, V (Adeno) 2 min oraz wraz z wydłużeniem czasu działania skuteczny wobec
V (Polyoma SV 40, Polio). 100 g preparatu zawiera: 25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol.Opakowanie
chusteczek Mikrozid AF wipes zawiera 150 szt. o wymiarach 14x18 cm, wraz z możliwością odpowiedniego
przeliczenia ilości opakowań. Wyrób medyczny kl. II a.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła
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