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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 29.06.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/59/15 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1 
 
Na podstawie art. 38 ust 1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 
oraz z 2015 r. poz. 349) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następujących preparatów: 
Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie środka dezynfekcyjnego na bazie aldehydu glutarowego 
(niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych), płynny, słabo pieniący - 
SPEKTRUM: działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze. 
Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10ml/L (1%) 
60°C/5 min. Kompatybilny ze środkiem myjącym (pyt. 2), środkiem płuczącym (pyt.3), 
środkiem neutralizującym (pyt.4). Opakowanie: 5 L 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
 
Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie alkalicznego środka myjącego do myjni - dezynfektorów. Na 
bazie krzemianów, substancji alkalicznych, inhibitorów korozji. Niezawierający środ. pow.-
czynnych, węglowodorów. ZASTOSOWANIE: do maszynowego mycia narzędzi 
chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, butelek, szkła laboratoryjnego. Kompatybilny ze 
środkiem z pytań. 1, 3 i 4. Opakowanie: 5 L 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
 
Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie środka płuczącego do myjni - dezynfektorów. 
ZASTOSOWANIE: do płukania w maszynowym reprocesingu wyrobów medycznych typu 
narzędzia chirurgiczne, sprzęt anestezjologiczny, endoskopy elastyczne, butelki. 
Kompatybilny ze środkiem z pyt. 1, 2 i 4. Opakowanie: 5 L 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
 
Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie kwaśnego środka neutralizującego do myjni - dezynfektorów. 
ZASTOSOWANIE: używany jako środek neutralizujący po etapie głównego mycia 
alkalicznego w myjniach - dezynfektorach. Może być także stosowany jako środek myjący w 
etapie kwaśnego mycia wstępnego podczas maszynowej dekontaminacji. Kompatybilny ze 
środkiem z pyt. 1, 2 i 3. Opakowanie: 5 L 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
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Wykonawca nr 2 
 
Pakiet 1 Pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do chemiczno-termicznej 
dezynfekcji działający w czasie 5 minut i temperaturze 60 stopni  spełniający pozostałe zapisy 
SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
 
Pakiet 1 Pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o doskonałych właściwościach 
myjących do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów 
medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i 
kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych 
substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalntów, enzymów, inhibitorów korozji,  
bez krzemianów, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu roboczego ok. 10,5, 
zarejestrowanego jako wyrób medyczny w opakowaniach a 5L? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych 
wymogów SIWZ. 
 
Pakiet 1 Pozycja 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płuczącego  w opakowaniach a  5 
kg,  zarejestrowanego jako wyrób medyczny? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy 
też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie proponowanych produktów 5l=5kg, przy 
spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ. 
 
Pakiet 1 Pozycja 4 
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do neutralizacji, stosowany po 
maszynowej, termicznej lub chemiczno- termicznej dezynfekcji i myciu- zawierający kwas 
fosforowy. Ponadto preparat może być stosowany  do wstępnego kwaśnego oczyszczania, 
jako podstawowy preparat czyszczący do narzędzi oraz wewnętrznych powierzchni maszyn a 
także jako preparat czyszczący stosowany w manualnej kąpieli zanurzeniowej, w 
opakowaniach a  6 kg, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób 
medyczny, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Czy do obliczeń należy przyjąć 6l 
= 6kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaproponowania środka zgodnie z SIWZ. 
 
Wyjaśnienie zamieszczane jest na 2 dni przed terminem składania ofert w związku z 
powyższym zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2015 r. o godz. 11:00  

 
 
                                                                                              
                                                                                              Z poważaniem  


