
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 

KCZ/ORG/ZM/ 63 /09/2020                                                                                                     Krapkowice, dnia 14.09.2020r. 

 
 

                                                                                                                         
                                                                                    Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków dezynfekcyjnych  dla 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr postępowania: ZO/8/2020.    

 

 
 
Pytanie 1  
Pakiet 1: 
Poz.1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi, endoskopów 
(także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie 
dialdehydu kwasu bursztynowego, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego, z możliwością wielokrotnego 
stosowania sporządzonego roztworu roboczego do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągającego 
spektrum działania: bakterie, Tbc  (M.Terrae/M.avium), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, 
Papova SV40 i Polio do 30 min oraz spory w czasie do 6 godz., o szerokiej tolerancji materiałowej, nie powodującego 
matowienia elementów optycznych, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w opakowaniach 5l ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.   
 
Pytanie 2 
Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 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, słabo alkaicznego, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu 
roboczego ok. 10,5, standardowa temperatura mycia 55ºC, stężenie 0,5%, nie wymagającego neutralizacji, zarejestrowanego 
jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
                          
Pytanie 3      
Pakiet 3: 
Poz.1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego płynnego, o odczynie 
alkaicznym, przeznaczonego do maszynowego mycia, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe 
związki powierzchniowo czynne, kwas nirtylotrioctowy i jego sole, enzymy oraz inhibitor korozji, przystosowanego do 
przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych i giętkich endoskopów, osprzętu 
stosowanego w anestezjologii, kontenerów, , dozowanie 5 ml/l, w płynie, w opakowaniach a 5kg? 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
                          
 
                                                         

                                                                                                                         Z poważaniem 
 
                                                                                                                          Prezes Zarządu      
                                                                                                                         Marcin Misiewicz  

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. kopia 1a/a, 
2. wykonawcy składający pytania, 

3. strona internetowa Zamawiającego 

 


