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WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Zakup i dostawę 

środków do dezynfekcji skóry i powierzchni na rzecz Szpitala Czerniakowskiego  sp. z o.o.”. 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia 

małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. 

Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek 

didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, 

Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. 

Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. 

Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Konfekcjonowane w opakowaniach 

po 100 szt z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisami formularza asortymentowo-

cenowego. 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych 

powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw 

sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji 

aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. 

Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-

(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, 

Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 

13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań 

potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisami formularza asortymentowo-

cenowego 
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