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Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z 
późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych”

 
Pytanie nr 1
Wzór  umowy  par.  2  ust.  1.  Prosimy  o  dookreślenie  czy  termin  dostaw ma zostać  określony  w dniach 
roboczych od poniedziałku do piątku, czy też w dniach kalendarzowych.
Odpowiedź: W dniach kalendarzowych.

Pytanie nr 2
Wzór umowy par. 2 ust. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  i zasadą zachowania 
uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą  o doprecyzowanie zapisu: 
„Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacji przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin od daty 
otrzymania zgłoszenia  o  wadzie”  poprzez zapis:  „Wykonawca zobowiązuje  się  składane reklamacji  przez 
Zamawiającego załatwiać w ciągu  48 godzin (termin liczony w okresie dni roboczych od poniedziałku do 
piątku) od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”.
Odpowiedź: Zamawiajacy doprecyzowuje zapis.

Było tak:

"Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin od daty 
otrzymania zgłoszenia o wadzie."

Jest tak:

„Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacji przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin (termin 
liczony w okresie dni roboczych od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”.

Pytanie nr 3
Wzór umowy par. 5 ust. 1.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych           i zasadą 
zachowania uczciwej  konkurencji  oraz zasadą równości  stron umowy, zwracamy się z prośbą  o zmianę 
zapisu: „za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości  niezrealizowanej 
części umowy, za każdy rozpoczęty dzień” na zapis: „za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w 
wysokości 0,1% wartości  niezrealizowanej części dostawy, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty 
dzień”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Było tak:

"za opóźnienie w dostawie zamówionej partii  towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części  
umowy, za każdy rozpoczęty dzień."



Jest tak: 

"za opóźnienie w dostawie zamówionej partii  towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części  
dostawy, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień."

Pytanie nr 4
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2
Czy  ze  względu  na  przeznaczenie  środka  dezynfekcyjnego  i  w  trosce  o  bezpieczeństwo  narzędzi, 
Zamawiający wymaga preparatu o niskiej wartości potencjału korozyjności, co należy potwierdzić stosownym 
badaniem  elektrochemicznej  korozji  wżerowej  zgodnie  z  normą  NF  S94-402-1  (Maj  2004).  Badanie 
elektrochemiczne korozyjności wżerowej pozwala określić korozyjność produktu wobec stali nierdzewnej. Im 
wyższa jest wartość elektro-dodatnia potencjału korozji wżerowej badanego produktu tym mniej agresywny 
jest  produkt.  Uzyskane  wyniki  badania  wskazują  czy  preparat  wykazuje  korozyjności  wobec  stali 
nierdzewnej. Dzięki  temu klient ma pewność, że jego narzędzia są bezpieczne i  nie ulegną uszkodzeniu 
podczas procesu mycia i dezynfekcji.

        Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5
Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta preparatu  o możliwości moczenia oprzyrządowania w 
roztworze roboczym do 72h?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6
Pakiet 2 poz. 2.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego triksotropowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na 
bazie  jednego alkoholu etylowego,  gliceryny i  innych substancji  nawilżających  i  zmiękczających skórę  o 
szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w 
warunkach  brudnych.  Ponadto  preparat  został  przebadany dermatologicznie.  Dopuszczenie  preparatu 
konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7

Pakiet 2 poz. 2. 

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego triksotropowego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na 
bazie  jednego alkoholu etylowego,  gliceryny i  innych substancji  nawilżających  i  zmiękczających  skórę  o 
szerokim spektrum działania wobe  B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund i wirus 
Polio w czasie 60 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu 
konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

 
Pytanie nr 8

Pakiet 6 poz. 1.



Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
preparatu w postaci aktywnej piany do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz innych 
wyrobów na bazie amin i QAV o szerszym spektrum mikrobójczym wobec B,F,Tbc i V (Polio i Adeno) w czasie 
15  minut  wymóg  aby  preparat  zawierał  w  swoim  składzie  trzy  enzymy  zawęża  możliwość  złożenia 
konkurencyjnych ofert przez innych wykonawców posiadających nie gorsze preparaty, narażający tym samym 
szpital  na  poniesie  nieuzasadnionych  kosztów związanych  z  zakupem preparatu  w  zawyżonych  cenach. 
Preparat  konfekcjonowany  w  opakowania  1L  z  możliwością  przeliczenia  ilości.
Odpowiedź:Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9

Pakiet 6 poz. 2.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących 
na  bazie  kompleksu enzymatycznego  o  szerokim  spektrum  mikrobójczym  B,F,V/HIV,HBV,HCV, 
Herpeswirus,Rotawirus/  w  czasie  15  minut  i  stężeniu  0,5%,  będącego  wyrobem medycznym  kl.IIb.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 10

Pakiet 3 poz. 1.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium 
M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta 
o  bezpiecznym  stosowaniu  na  oddziałach  dziecięcych  i  neonatologicznych.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11

Pakiet 3 poz. 2.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu  dezynfekującego  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ  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,  Adeno  i  Polio.  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: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12

Pakiet 3 poz. 4.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi  i czwartorzędowych soli  amonowych wykazującego szerokie 
spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 
14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność 
mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą 
zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne). Posiadającego opinię producenta o możliwości 



zastosowania  do  powierzchni  kontaktujących  się  z  żywnością  oraz  użycia  na  oddziałach  dziecięcych  i  
neonatologicznych.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13

Pakiet 3 poz. 5.

Na podstawie art. 7 ust. l  w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu  dezynfekującego  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ  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,  Adeno  i  Polio.  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: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14

Pakiet 3 poz. 7.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny  
chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 200x200mm spełniającego zapisy SIWZ o 
szerokim spektrum bójczym wobec: B,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty i F (Candida 
Albicans  i  Aspergillus  Niger)  w  czasie  2  minut.  Konfekcjonowanych  w  tubach  po  200  sztuk.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15

Pakiet 3 poz. 7.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
chusteczek impregnowanych alkoholem w rozmiarze 20x20 spełniającego zapisy SIWZ 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. Konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk.

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16
Pakiet 3 poz. 7.
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie do oceny 
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania 
B(również  MRSA  i VRE),  F,  V  (BVDV,  HBC,  HCV,  HIV,  Norowirus)  w  czasie  do  5  minut  z możliwością 
poszerzenia  o  pełne  działanie  prątkobójcze,  grzybobójcze  (Aspergillus  Niger) oraz  Spory.  Dodatkowo 
powierzchnia  przetarta  chusteczką  zachowuje właściwości  bakteriobójcze  ponad  24  godzin.  Chcemy 
zaznaczyć,  iż  chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 
14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego 
ryzyka.  Dodatkowo  chusteczki  posiadają  bardzo  ładny zapach  oraz  nie  pozostawiają  smug  na 
dezynfekowanych powierzchniach. 
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.



Pytanie nr 17
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 5 zaakceptuje opisany w SIWZ preparat, ale działający na Adeno w 
czasie dłuższym, niż opisany w SIWZ? Wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ preparat ten spełnia. 
Przez cały rok Zamawiający miał ten preparat w przetargu i zamawiał ten preparat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 6 zaakceptuje opisany w SIWZ preparat, który nie ma wykazanego 
działania na wirus Adeno. Wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ preparat ten spełnia. Przez cały  
rok Zamawiający miał ten preparat w przetargu i zamawiał ten preparat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 7 zaakceptuje opisany w SIWZ preparat, który ma dłuższy, niż opisany 
w SIWZ czas działania 30 sekund. Wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ preparat ten spełnia. 
Przez cały rok Zamawiający miał ten preparat w przetargu i zamawiał ten preparat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

            W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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