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DZP.26.61.01.2020 

 
WYKONAWCY 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: ,,Dostawę myjek 
do mycia ciała pacjenta, gąbek, środków do dezynfekcji rąk, błon śluzowych, narzędzi, asortymentu 
medycznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 61/2020) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 
Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Dotyczy Pakietu nr 2 poz.5 
Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie w 100 g: 63,7 g 
etanolu i 6,3 g propan-2-olu oraz substancje pielęgnujące. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, 
chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 1,5min. Spektrum działania: 
B (w tym MRSA), Tbc, F (Candida albicans), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, BVDV, SARS- Cov-2, Rota, 
Noro).Produkt Biobójczy. Opakowania 500 ml pasujące do dozowników Dermados. W   ofercie uwzględnimy 
cenę 300 pompek  kompatybilnych z opakowaniem 500 ml 
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe 
związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy Pakietu Nr 2  poz. 6 
Środek bezalkoholowy w sprayu do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych w oddziale rehabilitacji. 
Aplikacja preparatu w formie piany. Spektrum  i czas działania :B, F ,Tbc, V do  10 minut. Wyrób medyczny. 
Opakowanie 1l  ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe 
związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 3  
Dotyczy pakietu Nr 2  poz.8 
Preparat myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych 
Koncentrat na bazie aminy i QAV,  bez zawartości chloru, aldehydów i fenoli. Przeznaczony do mycia                
i dezynfekcji powierzchni (unity, łożka lekarskie, stoły operacyjne, aparatura, podłogi, ściany) 
oraz do powierzchni mającej kontakt z żywnością.  Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, możliwość 
używania do dezynfekcji materiałów obiciowych i tworzyw ABS . Pozytywna opinia producenta materiałów 
obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed. Spektrum 
działania dla warunków brudnych: B,   F (C. Albicans)  V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) - 0,5 % w 15 
min., Adeno - 0,5% w 30 min, ,  Polio  1% w 15 minut, Tbc (M. Terrae i M. Avium) EN 14348 1% w 15 min. 
Wyrób medyczny i produkt biobójczy. Wyrób medyczny kl. IIa. i dodatkowo rejestracja jako produkt biobójczy 
co umożliwia  stosowanie preparatu do wszystkich powierzchni również nie będącymi wyrobami medycznymi 
np. poręcze , klamki, podłogi. Opakowania 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości. Preparat jest znany 
w Państwa placówce i uzyskał pozytywne opinie użytkowników.  
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe 
związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie nr 4  
Dotyczy Pakietu Nr 2  poz.9 
Chusteczki do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi.  Bez zawartości alkoholu, 
aldehydów, fosforanów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Herpes Simplex, Ebola, 
SARS-Cov 2) w czasie do 1 minuty, Tbc do 10 minut,  o wymiarach 20cmx13cm  Wyrób medyczny kl. IIa. 
Opakowanie jednorazowe 100szt. Chusteczki które chcemy zaproponować są obecnie używane w Państwa 
placówce i uzyskały pozytywne opinie użytkowników.  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy Pakietu Nr 2  poz.11 
Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk, paznokci i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje 
działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiadający właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. 
Niwelujący uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk 
oraz po higienicznej dezynfekcji. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku 
częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazujący działanie osłaniające, szybko się wchłania. 
Zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Posiadający badania dermatologiczne (załączyć do oferty) 
i wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach. Opakowanie 500ml. 
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe 
związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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