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                                                                               Kolno, dnia 05.07.2013r.
Sz.O./SAG/41/           /13

WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  środków  dezynfekcyjnych  oraz  artykułów 
czystościowych  i  gospodarczych  dla  potrzeb  Szpitala  Ogólnego  w  Kolnie;  znak 
przetargu Sz.O/SAG/41/09/13.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  113,   poz.  759  z  późn. 
zmianami)  w  związku  z  zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zmiany preparatu w pakiecie nr 2 poz. 4?
W związku z zakończeniem przez producenta produkcji preparatu (zmiana klasyfikacji substancji 
niebezpiecznych)  chcielibyśmy  zaproponować  Państwu  bezpieczniejszy,  szybciej  działający  i 
nowocześniejszy preparat.
Preparat jest  wyrobem medycznym,  substancją czynną jest nadwęglan sodu. Preparat może być 
stosowany do dezynfekcji  brudnych  narzędzi  medycznych,  sprzętu  anestezjologicznych,  oraz  w 
myjkach  ultradźwiękowych,  w czasie  10 min.  1-2 % roztwór.  Umożliwia  jednoczesne  mycie  i 
dezynfekcję. Roztwór może być użyty do 30 godzin od przygotowania, dostępne opakowanie to 
pojemniki: 1000g i 5 kg z miarką.
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  w/w  preparatu  w  opakowaniu  1000g  z  odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych ilości, nie zawierający aldehydów, 
chloru i fenoli, zawierający inhibitory korozji. Spektrum działania: B, Tbc, F, V.

Pytanie Nr 2
Zwracamy się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  dostarczenia  dopuszczeń  do obrotu  i  badań 
potwierdzających  skuteczność  i  zastąpienie  ich  oświadczeniem  o  treści  „posiadaniu  tych 
dokumentów i przedłożeniu Zamawiającemu na każde wezwanie. Do ofert wykonawcy dołączyli by 
ulotki, foldery oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie Nr 3
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i higienicznej 
dezynfekcji,  zalecanego  do  higienicznej  pielęgnacji  i  dekontaminacji  ciała  pacjenta,  preparatu 
leczniczego  na  bazie  1-propanolu,  2-propanolu,  2-bifenylolu,  przeznaczonego  do  dezynfekcji  i 
mycia rąk i ciała, nie drażniącego, nie wysuszającego skóry, szeroka skuteczność mikrobiologiczna 
potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa 
SV 40), dermatologicznie przebadanego, w opakowaniach 500ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i 
substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 
1,5 min.,  o  wyjątkowych  zaletach  w zakresie  ochrony i  pielęgnacji  skóry dzięki  sprawdzonym 
właściwościom  natłuszczającym,  nie  zawierającego  barwników  i  substancji  zapachowych, 
możliwość  stosowania  przez  alergików,  przebadanego  przez  akredytowane  laboratorium  i 
skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, 
HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach a 500ml. W opakowaniu zbiorczym 1 wieszak.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i 
substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 
1,5 min.,  o  wyjątkowych  zaletach  w zakresie  ochrony i  pielęgnacji  skóry dzięki  sprawdzonym 
właściwościom  natłuszczającym,  nie  zawierającego  barwników  i  substancji  zapachowych, 
możliwość  stosowania  przez  alergików,  przebadanego  przez  akredytowane  laboratorium  i 
skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, 
HCV,  HIV,  Noro,  SARS),  w  opakowaniach  typu  „soft  airless”  a  1  L  (system  zamknięty),  z 
odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań,  wraz  z  odpowiednią  ilością  dozowników 
kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami? Produkt biobójczy.
W razie wyrażenia zgody, prosimy o określenie ilości potrzebnych dozowników do opakowań typu 
„soft airless” a 1 L. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w żelu, przeznaczonego 
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, przetestowanego zgodnie z normami europejskimi 
EN  1500  i  EN  12791,  nie  zawierającego  barwników  i  substancji  zapachowych,  możliwość 
stosowania przez alergików, o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki 
sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, przebadanego przez akredytowane laboratorium i 
skutecznego  wobec:  B  (łącznie  z  Tbc,  MRSA),  F,  V  (Vaccinia,  HBV,  HCV,  HIV)  , 
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zarejestrowanego jako produkt biobójczy,  czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji 
chirurgicznej  1,5  min.,  w  opakowaniach  typu  „soft  airless”  a  1  L  (system  zamknięty),  z 
odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań,  wraz  z  odpowiednią  ilością  dozowników 
kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami? Produkt biobójczy.
W razie wyrażenia zgody, prosimy o określenie ilości potrzebnych dozowników do opakowań typu 
„soft airless” a 1 L. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie nie zawierającego barwników i 
substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, przeznaczonego do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 
1,5 min.,  o  wyjątkowych  zaletach  w zakresie  ochrony i  pielęgnacji  skóry dzięki  sprawdzonym 
właściwościom  natłuszczającym,  nie  zawierającego  barwników  i  substancji  zapachowych, 
możliwość  stosowania  przez  alergików,  przebadanego  przez  akredytowane  laboratorium  i 
skutecznego wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, 
HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach a 500ml. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego  zawierającego w swoim 
składzie  1-propanol,  2-propanol,  2-difenylol  i  nadtlenek  wodoru, w  opakowaniach  250  ml  z 
atomizerem,  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań?  Preparat,  który  chcielibyśmy 
zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry 
przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 
zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem ran,  zdejmowaniem szwów,  posiada  szeroką 
skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, 
HBV, HCV, HSV, Vaccinia,  Adeno, Rota,  Papova SV 40).  Czas działania  przed zastrzykami  i 
pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami:  60 sekund.  Preparat  zgodnie z Charakterystyką 
produktu  leczniczego  nie  posiada  wykluczeń  do  stosowania  go  do  dezynfekcji  skóry  dzieci  i 
noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim 
składzie  1-propanol,  2-propanol,  2-difenylol  i  nadtlenek  wodoru, w  opakowaniach  250  ml  z 
atomizerem,  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości  opakowań?  Preparat,  który  chcielibyśmy 
zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry 
przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, 
zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem ran,  zdejmowaniem szwów,  posiada  szeroką 
skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, 
HBV, HCV, HSV, Vaccinia,  Adeno, Rota,  Papova SV 40).  Czas działania  przed zastrzykami  i 
pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami:  60 sekund.  Preparat  zgodnie z Charakterystyką 
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produktu  leczniczego  nie  posiada  wykluczeń  do  stosowania  go  do  dezynfekcji  skóry  dzieci  i 
noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 9:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  preparatu  opartego na bazie  dichlorowodorku 
octenidyny,  przeznaczonego  do  krótkich  zabiegów  antyseptycznych  związanych  z  raną,  błoną 
śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w 
ginekologii,  urologii,  proktologii,  dermatologii,  geriatrii,  wenerologii,  położnictwie,  stomatologii 
itd.,  pH ok.  6,  skuteczność mikrobiologiczna  potwierdzona badaniami  na:  B (łącznie  z  MRSA, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas 
vaginalis),  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Herpes  simplex),  w  opakowaniach  1L  ze  spryskiwaczem,  z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 11
Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 10:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  uniwersalnego  dozownika  do  bezpośredniej 
aplikacji  preparatów dezynfekcyjnych i  myjących  do rąk w płynie  o różnej  gęstości i  lepkości, 
przewidzianego  do  mocowania  na  ścianie,  posiadającego  wysięgnik  do  uruchamiania  łokciem, 
przedramieniem  lub  ręką.  Dozownik  przeznaczony  jest  do  stosowania  z  oryginalnymi 
opakowaniami  o  pojemności  500ml  i  1L (bez  konieczności  przelewania), wyposażony  jest  w 
sprężynę  ze  stali  szlachetnej  oraz  posiada  trwałą  pompkę  tłokową  z  tworzywa  sztucznego, 
zapobiegającą  dzięki  zintegrowanemu  z  nią  dociskowi  do  butelki  wyparowywaniu  i  zakażeniu 
preparatów oraz umożliwiającą regulowanie dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml 
na  jedno  naciśnięcie.  Element  pompki  można  łatwo  zdemontować  i  umyć  w  myjniach 
dezynfektorach. Sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu 
a  elastyczny  wężyk  zasysający  preparat  zapewnia  całkowite  wykorzystanie  preparatu. 
Jednoelementowa  obudowa  jest  koloru  białego,  wykonana  z  tworzywa  ABS  i  nie  posiada 
elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki 
wygodnej  konstrukcji  dozownika,  tzn.  butelka  z  preparatem jest  widoczna  i  zapewnia  bieżący 
monitoring  płynu.  Ponadto  zawór  wylotowy  jest  tak  zaprojektowany,  że  pierwsze  naciśniecie 
dźwigni dozownika powoduje otwarcie zaworu i swobodne wypłynięcie dozowanego preparatu – w 
ten  sposób  unika  się  ostrego,  tryskającego  strumienia  preparatu.  Dodatkowe  uszczelnienie  na 
końcówce  zamykającej  zawór  zapobiega  kapaniu  preparatu  przy  zamkniętym  zaworze,  co 
zapobiega  wyschnięciu,  kapaniu,  wyparowywaniu  i  zakażaniem preparatów. Wkład do każdego 
zakupionego dozownika w cenie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji, w których wyrazi zgodę na 
zaoferowanie  w/w produktów równoważnych,  do  oddzielnego  pakietu,  co  pozwoli  na  złożenie 
korzystnych  ofert  przez  bezpośrednich  przedstawicieli  producentów,  i  w  konsekwencji  obniży 
wartość zamówienia?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13
Pytanie dotyczące umowy -  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku ustawowej 
zmiany  stawki  podatku  VAT  wynikającej  z  przepisów  prawa,  dopuszcza  zmianę  ceny  brutto 
umowy, a więc zmianie ulegnie cena brutto umowy, a cena netto umowy pozostanie bez zmian. 
Powyższa zmiana ceny brutto umowy zostanie wprowadzona aneksem.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 6 pkt. 5 „WZORU UMOWY” - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Pytanie Nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających 
żądane  spektrum  i  czas  działania  -  oświadczenie  o  posiadaniu  takich  dokumentów  wraz  z 
zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie 
badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni 
proces badania i oceny ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?
Odpowiedź:
NIE.

Pytanie Nr 16
Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 1, 2, 3:
Czy ze względu na to, że myjnie typu ETD automatycznie dozują ilość preparatu potrzebnego do 
skutecznej dezynfekcji Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie informacji o dozowaniu?   
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 17
Dotyczy zapisów SIWZ oraz formularza oferty:
Czy ze względu na to, że już w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązuje się do podpisania 
umowy  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy,  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu 
załączania wzoru umowy do oferty przetargowej?  
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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