Pytania i odpowiedzi
Pytanie:
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z
późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do
obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z
żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów
zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z
żywnością.
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby
medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Pytania do asortymentu:
Zadanie 2 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B - EN
14561, F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Noro, Adeno, Polio) - EN
14476, Clostridium difficile (EN 13704) w czasie do 15 min, spełniający pozostałe wymagania
SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza produkt skuteczny wobec: B - EN 14561, F (Candida albicans) - EN
14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Noro, Adeno, Polio) - EN 14476, Clostridium difficile (EN
13704) w czasie do 15 min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Pytanie:
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i dopuści:
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?

lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 6 i dopuści:
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w
opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby
drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty)
(13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają

dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na
działanie alkoholu. Przeznaczone 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. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na
oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV,
HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1
minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200
sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź:
Nie.

