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STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 

UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl  web: www.scol.warszawa.pl, Nr rejestru 000000007155 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370  

 

  

 

ZP/44-1/2019                 Warszawa, dnia 08.10.2019r.  

 

Do  

Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. Z 2018r.poz. 1986 ze zm.) na :  

 

Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby zakładów wchodzących w skład Stołecznego 

Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2018, poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. 

 

Zamawiający informuje, że utrzymuje termin składania i otwarcia ofert.  
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PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 5 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 sztuk w opakowaniu-tuba i 

wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 

(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 

% alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i 

wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 

(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 

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 i 

wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy 

(Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE ILE 

CHUSTECZEK W OPAKOWANIU TYPU TUBA A ILE CHUSTECZEK W OPAKOWANIU TYPU WKŁAD 

POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu zaproponowanego asortymentu . 

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym. 

 

Pytanie 2: 

pakiet 1  

poz 4 i 5   

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu  w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych 

przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie 
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o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, 

poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, 

bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w 

pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. 

Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu. Preparat o 

handlowej nazwie Hydrocyn Aqua. Dodatkowo pragniemy dodać, iż preparat został przetestowany w 

Państwa placówce i spotkał się z pozytywną opinią wśród personelu stosującego go jak również 

wśród pacjentów.   

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 3: 

poz 8  

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu  w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych 

przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie 

o szerokim spektrum działania wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, 

poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, 

bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w 

pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. 

Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu. Preparat o 

handlowej nazwie Hydrocyn Aqua. Dodatkowo pragniemy dodać, iż preparat został przetestowany w 

Państwa placówce i spotkał się z pozytywną opinią wśród personelu stosującego go jak również 

wśród pacjentów. Proponujemy opakowania 250 ml lub 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 4: 

poz 9   

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

na bazie alkilopolikozydów o neutralnym ph wynoszącym 5 które przyśpiesza proces odbudowy 

płaszcza lipidowego skóry rąk, wyjątkowo łagodne substancje myjące pozwalają na zastosowanie u 

dzieci od 1 dnia życia. Oferowany preparat preparat w swoim składzie nie zawiera barwników i 

substancji zapachowych, które przyczyniają się do wysuszenia skóry i tworzenia mikrourazów na jej 

powierzchni. Preparat przebadany dermatologicznie.  
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Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 5: 

poz. 9  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu, wykazującego 

działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych. Preparat 

zarejestrowany jako kosmetyk.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 6: 

poz 10  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o lepszych parametrach dezynfekcyjnych, 

warunki brudne B,F,V, TBC 15 minut w 1000 ppm i S 15 minut w 6000 ppm. Preparat spełnia resztę 

warunków zapisanych w Siwz. 

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 7: 

pakiet 2  

poz 1   

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie dwóch alkoholi etanol 57g i 

propanol 2-ol 6g o szerokim spektrum działania B (MRSA) 30 s,F,V (HCV,HBV,HIV, Vaccinia, Norowirus 

,Adeno) 30 s, Tbc (M.terrae i M.avium) 30 s, Polio 2 min. Preparat bez substancji sklasyfikowanych 

jako żracy i drażniacy drogi oddechowe, nie zawiera aldehydów, wysoce bezpieczny dla personelu i 

pacjentów możliwość użycia w pionie żywieniowym, wyrób medyczny kl IIa.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 8: 

poz 2  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni 

nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie Dodocylaminy i QAV. Nie zawiera aldehydów i fenoli, 



5 

 

wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów o posiadający szerokie spektrum działania w niskim 

stężeniu roztworu 0,25% i bardzo krótki czas ekspozycji, nie pozostawia plam, smug i osadów oraz 

uczucia klejenia się na dezynfekowanych powierzchniach, możliwość stosowania w obecności 

pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych, roztwór roboczy wykazuje aktywność 

powyżej 30 dni. EN 13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, Legionella, Salmonella), EN 13624 Grzyby, EN 

14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) 0,25% w 15 minut, EN 14476 BVDV,HIV,HBV,HCV, 

Vaccinia, Rota 0,25% w 5 minut, Adeno, Polio 0,5% w 60 minut.  

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 9: 

poz 3   

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku 

benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych 

wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze 

(candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut 

w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 

minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach 

brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w 

takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 10: 

poz 4   

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników 

zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i 

termolabilnych narzędzi, endoskopów (opinia producenta) z możliwością stosowania w myjkach 

ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal 

nierdzewna i silikon, skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, 

spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza 

potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug  

obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), 

PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 
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(wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w saszetki 17,5 g 

rozpuszczanych w 1l wody.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 11: 

poz 5   

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek o wymiarach 20x20 cm impregnowanych 

alkoholem etylowym 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V 

(BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,  Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż 

preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze 

tolerowany przez personel.   

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 12: 

poz 6  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu na bazie mieszaniny 

alkoholi etanolu 72,5g i izopropanolu 7,5 g do  

dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawiera substancje pielęgnujące i 

łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, neutralne pH, pełne spektrum, wykazuje 

działanie mikrobójcze powyżej 3 godzin, przebadany dermatologicznie, może być stosowany do 

bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791) 1,5 minuty, 

Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500) 30 sekund, EN13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA,VRE), 

EN13624 Drożdżakobójczy 15 sekund,EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) 20 sekund, EN 

14476 Wirusy: osłonione, Vaccinia, Rota, Noro 15 sekund, EN14476 Adeno 30 sekund, EN14476 

Pełne wirusobójcze (Polio) 1 minuta.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie 13: 

poz 6  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej 

i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg 

substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o 
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szerokim spektrum działania wobec B(EN13727), F(EN13624), Tbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – 

EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i 

chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego 

pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.  

 

Odpowiedź: Zamawiający Wymaga asortymentu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym 

 

Pytania do SIWZ: 

Pytanie 14: 

Dotyczy produktów zarejestrowanych jako kosmetyki – Prosimy od odstąpienie od wymogu 

skuteczności bójczej wobec produktów zarejestrowanych jako kosmetyki. Produkty te ze względu na 

swoją rejestrację wykazują działanie dekontaminujące.  

 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu skuteczności bójczej wobec produktów 

zarejestrowanych jako kosmetyki  

 

Pytanie 15: 

 Prosimy o odstąpienie od wymogu określania wartości pH w produktach zawierających substancje 

alkoholowe. Ze względu na specyficzny skład chemiczny w produktach z zawartością alkoholu nie jest 

możliwe określenie dokładnej wartości pH. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określania wartości ph w produktach 

zawierających substancje alkoholowe 

 

Pytanie 16: 

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z 

późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu 

jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W 

związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako 

wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. 

 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu . 

 

Pytanie 17: 
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Pakiet 2 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w formie proszku o nazwie Perform 

przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Preparat rozpuszcza się w 

bieżącej wodzie. Roztwór roboczy utrzymują trwałość przez 30 godzin.  Skład: 45 g 

bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu.Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 

648/2004: 5 – 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, < 5 % mydło, < 5 % fosfoniany, kompozycje zapachowe. Spektrum działania: B, F(c. albicans), 

Tbc, V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, adeno, noro, polio, polyoma) – 15 minut, możliwość 

rozszerzenia spektrum o S (C. Difficile) – 13704 – 2h. Wyrób medyczny, opakowanie 40g.  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 

 

ZATWIERDZIŁ:  

Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 

 

 

 


