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Zabrze, dnia 30.11.2016r. 

 

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.  

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE 

tel./fax. sekretariat 32 271-61-02 

Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax 32  277-62-12. 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/ZO/ZPU/2016 NA SUKCESYWNE DOSTAWY 

ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 
 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  

 

 

Pytanie nr 1  

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytanie o dopuszczenie możliwości 

zaoferowania produktów równoważnych, co umożliwi Zamawiającemu wybór ofert 

najkorzystniejszych.  

Pakiet nr 2 poz. 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie emulsji w płynie na bazie octenidyny, przeznaczonej do 

pielęgnacyjnego, antybakteryjnego mycia ciała i włosów (także pod prysznicem), posiadającej 

potwierdzoną testami skuteczność wobec: MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa. 

 

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci aktywnej piany do mycia  

i dezynfekcji przez spryskiwanie wyrobów medycznych i małych powierzchni roboczych, lamp 

operacyjnych, inkubatorów, stołów operacyjnych, możliwość stosowania do powierzchni mających 

kontakt z dzieckiem od 1 dnia życia, bez zawartości alkoholu etylowego i związków chloru, każde 

opakowanie zaopatrzone w końcówkę spieniającą, wykazujący działanie bakteriobójcze (w tym wobec 

MRSA, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Listeria 

monocytogenes, Salmonella enteritidis) w czasie 3 minuty, drożdżakobójcze w 5 minut oraz 

grzybobójcze i prątkobójcze w czasie 15 minut, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, 

Herpes, RSV, A H1N1) w czasie 2 minuty, o wysokiej wydajności stosowania tzn. 1 butelką można 

umyć i zdezynfekować aż 125 m2? 

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu. 

 

Pytanie nr 3 

Pakiet nr 1, poz. 3  

Czy Zamawiający, mając na względzie zdrowie personelu medycznego, wymaga preparatu nie 

zawierającego konserwantów, które przy częstym stosowaniu, są przyczyną występowania 

podrażnień, odczynów alergicznych a nawet egzem skórnych wśród personelu medycznego? 

Odpowiedź nr 3  

Zamawiający nie wymaga preparatu nie zawierającego konserwantów. 
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Pytanie nr 4 

Pakiet nr 1 poz.3, poz. 3  

Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk 

Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat spełniał wymagania normy PN EN 1499 Chemiczne 

środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Higieniczne mycie rąk -- Metoda badania i wymagania (faza 

2/etap 2)? 

Odpowiedź nr 4 

Ze względu na przeznaczenie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk Zamawiający 

wymaga, aby oferowany preparat spełniał wymagania normy PN EN 1499 Chemiczne środki 

dezynfekcyjne i antyseptyczne Higieniczne mycie rąk – Metoda badania i  wymagania (faza2/etap2). 

 
 

 

………………………………………………….. 
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 


