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Znak: AE/ZP-27-53/17                   Tarnów, 2017-09- 25 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę środków 

myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi dla Specjalistycznego szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 5 – Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 5 Zamawiający mógłby dopuścić 

preparat alkaliczny skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, 

umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i 

tworzyw sztucznych, usuwający chorobotwórcze białka prionowe, niewymagający neutralizacji, 

umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadający w swoim 

składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor 

korozji? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 –  Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 2 Zamawiający mógłby dopuścić płynny, 

alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i 

dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego, środek pozwalający na pracę w programach z 

neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, 

prątkobójczym, wirusobójczym, dezaktywujacy priony, posiadający w swoim składzie: różne związki 

powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany, dozowanie 1-10ml/, o pH 11,4-12,0 

(roztwór 1-3ml/l), opakowanie kanister 25kg? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 i 4 -  Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 3 i 4  Zamawiający mógłby dopuścić 

płynny preparat płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, 

niezawierający oleju parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający 

suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 -  Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 6 Zamawiający  mógłby dopuścić 

pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego 

rodzaju przedmiotami stalowymi, na bazie białego oleju medycznego, gaz napędowy (propan/butan), w 

opakowaniach 0,5L z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
 

Ad.1 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 i 5 dopuszcza również zaoferowanie preparatu alkalicznego 

skutecznie usuwającego pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiającego 

mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, 

usuwającego chorobotwórcze białka prionowe, niewymagającego neutralizacji, umożliwiającego 

zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadającego w swoim składzie: kwasy 

organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Ad.2 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie płynnego, alkalicznego 

środka do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) 

sprzętu medycznego w tym termolabilnego, środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją 

środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, 
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wirusobójczym, dezaktywujacy priony, posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo 

czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany, dozowanie 1-10ml/, o pH 11,4-12,0 (roztwór 1-3ml/l), 

opakowanie kanister 25kg. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad.3  

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 3 i 4 dopuszcza również zaoferowanie płynnego preparatu 

płuczącego zawierającego środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, niezawierającego oleju 

parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszającego suszenie po 

maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ. 

Ad. 4 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 6 dopuszcza również zaoferowanie pielęgnacyjnego sprayu do 

narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami 

stalowymi, na bazie białego oleju medycznego, gaz napędowy (propan/butan), w opakowaniach 0,5L z 

odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


