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Poznań, dnia 28.06.2018 r. 
SR/XV-270-22(3)-EFK/19 
 

wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roczną, sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i myjących dla 
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-26-EFK/19 
 
 Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 

1. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie:  
N-(3-aminopropylo) - N - dodecylopropano - 1,3 - diamina, propionian N,N – didecylo – N – 
metylo -poli(oksyetylo)amonu, preparat spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
2. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści alkoholowy preparat o tym samym 

przeznaczeniu na bazie etanolu (63,7g/100g) i 2-propanolu (6,3g/100g), bez dodatkowych 
substancji czynnych, preparat działający na F w 15 sek., B (w tym MRSA), Tbc, V (HBV, 
HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes Simplex, Ebola), Rota, Noro w 30 sek., możliwość 
zastosowania również do powierzchni o wysokim obciążeniu organicznym, preparat 
przebadany zgodnie z aktualna normą EN 14885, spełniający pozostałe wymagania zawarte  
w SIWZ. 

 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

3. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 15 Zamawiający dopuści preparat o pH 10,5-11,5 spełniający 
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ? 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
ZESTAW PYTAŃ 2:  
 

1. Pytanie 1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 4  
i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
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14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 
chusteczek 70g/m2? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

2. Pytanie 2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 5 i 6 i 
dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko i wkłady do 
wiaderka, gramatura chusteczek 70g/m2? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, 
gramatura chusteczek 23g/m2? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, 
gramatura chusteczek 23g/m2? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie 
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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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby, 
gramatura chusteczek 23g/m2? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

3. Pytanie 3. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 7 i 
dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 
chusteczek 23g/m2? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość 
użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 
minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut 
(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V 
(polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 
14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 
chusteczek 70g/m2? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
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ZESTAW PYTAŃ 3:  
 
Pytanie 1 dotyczy Pak.1 poz.6 
Czy z uwagi na zaprzestanie produkcji preparatu Sekumatic FKS  w op. a 5L, Zamawiający dopuści 
do oceny preparat Sekumatic FKS  w op. a 4,5L? Jeśli tak, to prosimy o określenie, jaką ilość op. 4,5L 
należy wycenić. 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy wycenić 30 opakowań a 4,5 l. 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-22(3)-EFK/19 na nr fax  
+48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl : 
 
Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia ……………………..  
liczba stron …………………… 
Czytelny podpis i pieczątka: ……………………………… 
 
 
Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy. 


