
Śrem, dnia 02.12.2015r.
                                              

Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15

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
SIWZ pkt. VI.3.6).  Prosimy o możliwość dopuszczenia złożenia dokumentów potwierdzających skuteczność 
działania na nośniku CD bez potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przed dokonaniem scanu, 
ze względu na objętość wymaganych dokumentów lub prosimy o zamianę żądania dokumentów na żądanie 
wyłącznie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia dokumentów potwierdzających 
skuteczność działania na nośniku CD.

Pytanie nr 2
Wzór umowy par. 2 ust. 1. Prosimy o informację, czy dni robocze dostawy jako kryterium oceny ofert to dni 
od pon. do piąt. z wyłączeniem soboty, czy też z uwzględnieniem soboty.
Odpowiedź:   Dni  robocze  dostawy  jako  kryterium  oceny  ofert  to  dni  od  pon.  do  piąt.  z 
wyłączeniem soboty.

Pytanie nr 3
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 prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(...) w ciągu 48 
godzin (...)” poprzez zapis: „(...) w ciągu 48 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek) (...)”.
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis

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

Winno być:
"Wykonawca zobowiązuje się składane reklamacje przez Zamawiającego załatwiać w ciągu 48 godzin w dni 
robocze (poniedziałek – piątek) od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie."

Pytanie nr 4



Wzór umowy par. 5 ust. 1 pkt. 1.1.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą 
zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „(...)          w  
wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części umowy (...)” na zapis: „(...)  w wysokości 0,1 % wartości 
niezrealizowanej części dostawy, której opóźnienie dotyczy (...)”.

        Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis

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

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

Pytanie nr 5
Dotyczy Pakiet 1 Zad 5 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie poniższego preparatu:

Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do odkażania skóry przed: operacjami, cewnikowaniem żył, 
pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,- postać

– gotowy płynny roztwór

- bez zawartości jodu

- czas działania – krótki 15 sek – poprzez 1 – 2 minut

- działanie – skuteczne o przedłużonym czasie, odtłuszczające i odkażające, szybko schnące, nie 
pozostawiające pozostałości na skórze

skład – mieszanina 3 alkoholi etylowy, izopropylowy i benzylowy

przebadanie dermatologiczne, klinicznie

możliwość zastosowania – położnictwo, ginekologia, noworodki, dzieci

B (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno) Opakowanie 350 ml, 1000 ml

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6
Dotyczy Pakiet 1 Zad 6 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie poniższego preparatu:

Gotowy  do  użycia  roztwór  przeznaczony  do  odkażania  skóry  przed:  operacjami,  pobieraniem krwi  oraz 
płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, akupunkturą, szczepieniami

- postać – gotowy płynny roztwór, barwiony

- bez zawartości jodu

- czas działania – krótki 15 sek – poprzez 1 – 2 minut

-  działanie  –  skuteczne  o  przedłużonym  czasie,  odtłuszczające  i  odkażające,  szybko  schnące,  nie 
pozostawiające pozostałości na skórze

skład – mieszanina 3 alkoholi etylowy, izopropylowy i benzylowy

przebadanie dermatologiczne, klinicznie

możliwość zastosowania – położnictwo, ginekologia, dzieci

B (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno)



Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet 1 Zad 1

Prosimy o zgodę na zaoferowanie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie 
syntetycznych  składników.  Zawierający  APG,  oraz  składniki  natłuszczające.  Niezawierający  mydła. 
Niepowodujący  wysuszania  skóry  rąk  o  lekko  kwaśnym  pH  5,0;  usuwający  pozostałości  po  maściach. 
Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem 
do dezynfekcji rąk. Opakowanie a 500ml lub a 6l.

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

 
Pytanie nr 8

 Dotyczy Pakiet 3 Zad 1

Prosimy  o  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  na  bazie  fenoksyetanolu,  czwartorzędowych  związków 
amoniowych i dodecyloaminy ,do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętów medycznych. 

- postać – koncentrat

- bez zawartości aldehydu i chloru

- niskie stężenie - 0,25% - 1%

- krótki czas działania – 15 minut

- możliwość wykonania środka roboczego w wodzie wodociągowej

- szeroka tolerancja materiałowa, także plexiglas

-posiadający badania kliniczne potwierdzające możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych

Spektrum działania B (z Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV, ROTA )
Odpowiedź:Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakiet 3 Zad 2 

Prosimy  o  sprecyzowanie,  czy  Zamawiający  wymaga  preparatu  na  bazie  QAV  i  aktywnego  tlenu  np.: 
nadtlenku  wodoru?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu posiadającego baze QAV i aktywny tlen.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakiet 3 Zad 5 i Zad 6

Prosimy  o  udzielenie  odpowiedzi  czy  Zamawiający,  ze  względu  na  uproszczenie  procesu,  utrzymania 
wysokiego poziomu higieny, dopuści w obydwu pozycjach, chusteczki konfekcjonowane we wsady wraz z 
pojemnikami,  bez  rozwiązania  w  postaci  samych  opakowań  wkładów?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający w Pakiecie 1 Zad 5 i 6 dopuszcza preparat zawierający o-fenylofenol w stężeniu 0,2% w 
produktach  niezmywanych  ze  skóry  ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.



Pytanie nr 12

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  preparatu  w    Pakiecie 3  
Zad  1,  mającego  oznaczenie  w  karcie  charakterystyki  H  351  –  „Podejrzewa się  że  powoduje  raka”  ?
Odpowiedź:Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13

Czy w pakiecie nr 4 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić tabletki chlorowe o gramaturze ok. 3,25g (+/- 
0,05 g), w opakowaniach 300 szt. o spektrum B, F(Tbc), V, każda tabletka uwalniająca 1,5g aktywnego 
chloru, przebadane w kierunku Clostridium difficile w warunkach czystych (1 tabletka na 1 litr wody)?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 14

Czy w pakiecie nr 4 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat o spektrum działania B, MRSA, F do 1 
minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 
minut, w opakowaniach 1 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15

Pakiet 3- poz. 5 –

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x27cm a 200chusteczek box i wkład?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 16

Pakiet 3- poz. 6 –

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x22cm a 200chusteczek box i wkład?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakiet 3 Zad 7

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie poniższego preparatu:

Preparat na bazie alkoholi do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń i sprzętu medycznego,

- skład alkohol : 1 propanol i 2 propanol

- bez zawartości aldehydów

- krótki  czas  działania  –  30  sek  -  1  min,  spektrum działanie  bakterio,  drożdżo i  prątkobójcze,  V (HIV,  
HBV,HCV, ROTA, ADENO)

- środek gotowy do użycia

- dozowanie – przy pomocy rozpylacza

- o szybkim wysychaniu, nie pozostawiający zacieków

- nie powodujący korozji

- nie barwi i nie uszkadza dezynfekowanej powierzchni - przebadany dermatologicznie



– pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka, certyfikat CE, pozwolenie Ministra Zdrowia

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

            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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