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NZ/2/21        Do wiadomości  
          uczestników postępowania  

  
W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „Dostawa 

preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:  
1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Mikrozid Sensitive wipes bezalkoholowych 

chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia 
nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek 
lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia 
na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) –  
1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowanie – tuba, wkład, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczn. 

Odp. Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w dokumentacji 
postępowania. 
2. Pakiet 1, poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek bez zawartości alkoholi. 
Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek spełniających wymagania określone w dokumentacji 

postępowania z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień.  
3. Pakiet 1, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Chloramix DT preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat 

dichloroizocyjanuranu sodu do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności 
znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność 
roztworu wynosi 24 h. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae), pełnych grzybów, V (BVDV, Adeno, Polio, Noro) 1.000 ppm 
warunki wysokiego obciążenia - 15 min., S (C. difficile) 10.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 10 min. Opakowanie 300 
tabl. (1 tbl = 1,5 g akt. chloru). Produkt biobójczy. 

Odp. Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w dokumentacji 
postępowania.  

4. Pakiet 1, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści emulsję Octenisan Wash Lotion do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów 
(również dla pacjentów z MDRO), przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na 
oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych, zawierającą specjalnie dobrane substancje pielęgnujące 
skórę np. alantoinę, oraz delikatne dla skóry związki powierzchniowo czynne i dichlorowodorek oktenidyny, odpowiednią dla 
wszystkich rodzajów skóry, o neutralnym pH, nie zawierającą substancji zapachowych i barwiących, triclosanu, chlorheksydyny  
i mydla. Kosmetyk. Opakowania 500ml lub 1L. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego przypominając, że wymagany jest preparat był zarejestrowany jako 
produkt leczniczy lub wyrób medyczny kl. III. 

5. Pozycja 1.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowych do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem 
QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach 
medycznych w tym. nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG. Czas działania: B, F (drożdże), V (HIV, 
HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B, F (a.niger), prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 minut. B, F, prątki gruźlicy, 
V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 minut. Termin trwałości od momentu otwarcia min. 6 m-cy. 
Wymagana deklaracja zgodności CE. W op. a’200 szt. każda chusteczka wystarczy do dezynfekcji co najmniej 0,50 m2.  

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym i spełnia wymagania  
w zakresie wymiarów chusteczek określonych w dokumentacji postępowania z uwzględnieniem udzielonych 
odpowiedzi i wyjaśnień.  

6. Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowych do użycia, alkoholowe (2-propanol.) chusteczki do szybkiej 
dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. sprzętu na blokach operacyjnych, 
sprzętu stomatologicznego itp. Czas działania: B, prątki gruźlicy, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV) – do 1 min., Wymagana 
deklaracja zgodności CE. Pojemnik 200 chust. 200 x 220 mm. 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym. 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
 
Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala – www.szpital-mragowo.pl. 
Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. 

  
PREZES ZARZĄDU 

Brygida Schlueter-Górska 
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