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DZPiZ - 01/91/2017 

WYKONAWCY 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym                         

na: ,,Zakup i dostawa środków do dezynfekcji oraz myjek jednorazowych, pianek i gąbek do 

mycia ciała pacjenta na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania 

oraz dokonuje zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia: 

 

Pytanie Nr 1: 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 punkt 10 i dopuści: 

Chusteczki bezalkoholowe 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 zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez 

zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 

działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, 

HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, 

wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 

lub 

Chusteczki bezalkoholowe 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. Bez 

zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 

działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, 

HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, 

wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 

Odpowiedź Nr 1 : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 2: 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 punkt 14 i dopuści: 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  

nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 
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sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i 

Adeno) do 5minut?lub Chusteczki 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)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, 

wirusy(wtymPolioiAdeno)do5minut? 

Odpowiedź Nr 2 : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 3: 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 punkt 15 i dopuści: 

Chusteczki bezalkoholowe 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 zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez 

zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 

działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, 

HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, 

wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tubay? 

lub 

Chusteczki bezalkoholowe 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 zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez 

zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum 

działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, 

HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, 

wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? 

Odpowiedź Nr 3: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 4: 
Pakiet 3, pozycja 1 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby myjki posiadały badania aplikacyjna 

przeprowadzone na osobach. 

Odpowiedź Nr 4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 5: 
Pakiet 3, pozycja 2-3 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby gąbki posiadały badania aplikacyjna 

przeprowadzone na osobach. 
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Odpowiedź Nr 5: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 6: 
Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź Nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 7: 
Pakiet 3, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane w poliuretanu o gramaturze 20kg/m3? 

Odpowiedź Nr 7: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 8: 
Pakiet 3, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści myjki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją 

stosowania oraz składem na opakowaniu? 

Odpowiedź Nr 8: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 9: 
Pakiet 3, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z poliestru o gramaturze 90g/m2? 

Odpowiedź Nr 9: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 10: 
Pakiet 4, pozycja 1 

W związku ze zmianą klasyfikacji produktów w/w pakiecie prosimy o dopuszczenie 23% 

stawki VAT? 

Odpowiedź Nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 11: 
Pakiet 4, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści gąbki w rozmiarze 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm ? 

Odpowiedź Nr 11: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 12: 

Pakiet 4, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego : Pianka 

do oczyszczania skóry MoliCare Skin przeznaczona jest do szybkiego, skutecznego i zarazem 

łagodnego oczyszczania skóry w przypadku nietrzymania moczu lub stolca. Pianka do mycia 

skóry, zawiera kreatynę i działa wspomagająco na mechanizmy obronne skóry. Co więcej, 

posiada neutralizator zapachu oraz charakteryzuje się pH neutralnym dla skóry. Pianka 

MoliCare Skin to gwarancja szybkiego i łagodnego oczyszczania silnie zabrudzonej 

powierzchni skóry. Stosowana bez użycia wody zachowuje naturalną barierę skóry, utrzymuje 

kwaśny odczyn płaszcza ochronnego oraz chroni przed rozpulchnianiem komórek skóry. 

Skład: Aqua, Butane, C9-C13 Isoparaffine, Isobutane, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, 



 

 

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 40 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 

Phenylethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Isopropyl Myristate, Pentaerythrityl 

Monooleate/Pentaerythrityl Dioleate/Pentaerythrityl Trioleate/Pentaerythrityl Tetraoleate, 

Creatine, PEG-6-Caprylic/Capric Glycerides, PEG-34 Castor Oil, Cetyl Alcohol, Lactic Acid, 

Propane, Cocamide MEA. Pojemność 400 ml. Wyrób kosmetyczny. ? 

Odpowiedź Nr 12: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie Nr 13: 

Pakiet 4, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jednorazową gąbkę do mycia ciała pacjenta 

przed zabiegami chirurgicznymi nasączona środkiem z dodatkiem chlorheksydyny. Rozmiar 

10,5x10,5x 2,3 cm, wykonana z politeretanu. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe? 

Odpowiedź Nr 13: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
 

 

Z poważaniem 

                                                                                                                    Prezes Zarządu 

                  /-/ 

        mgr Elżbieta Makulska-Gertruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 


