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                                                                               Kolno, dnia 08.04.2016r.
Sz.O./SAG/41/           /16

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb    Szpitala   
Ogólnego w Kolnie  ; znak przetargu Sz.O./SAG/41/04/16.  

 
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 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniem 
Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do 
oceny preparatu w postaci żelu o szerokim spectrum mikrobójczym wobec B, F, Tbc,  V (HIV, 
HBV, HCV, Herpes, Rota, Adeno) spełniającego pozostałe zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w 
opakowania  poj.  1000ml  z  przeliczeniem  ilości.  Posiadającego  zestaw  zastawek  dozujących 
umożliwiającą  wtórną  kontaminację.  Wykonawca  jednocześnie  zobowiązuje  się  dostarczyć  i 
zamontować  bez  angażowania  personelu  szpitalnego  wskazaną  przez  Zamawiającego  ilość 
dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady 
posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do 
tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie,  jednocześnie dyskryminując inne 
firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital 
na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 

Pytanie Nr 2
Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 4:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do 
oceny dozowników dostosowanych do systemu zamkniętego Dispneso.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3
Dotyczy pakietu Nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w poz. 3 oczekuje preparatu w postaci żelu czy płynu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat w postaci żelu lub płynu.
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Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający w poz. 3  wymaga preparatu wykazującego działanie wirusobójcze do poziomu 
wirusa Polio  i Adeno w czasie do 30 sekund zgodnie z normą EN 14476?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający w poz.  3 wymaga preparatu w systemie  zamkniętym,  konfekcjonowanego w 
dwuwarstwowe  worki  po.  0,7,  wykonane  z  PE,  PP,  PA  z  trójdzielną  zastawką  zapobiegającą 
zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający  w poz.  4  wymaga  oświadczenia  producenta  dozowników o  kompatybilności 
dozowników  z  wkładami?  Da  to  Zamawiającemu  pewność,  iż  zaoferowane  wkłady  pasują  do 
posiadanego systemu  i zapobiegnie niepotrzebnym wydatkom związanym z ewentualną wymianą 
systemu dozowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający w poz. 4 wymaga dozowników o statusie wyrobu medycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy  Zamawiający  w  poz.  3  i  4  dopuści  do  oceny  preparat  i  dozownik  kompatybilne  ze  sobą 
(potwierdzenie producenta dozowników), jednak nie pochodzące od tego samego producenta)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9
Dotyczy pakietu Nr 1:
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat w systemie zamkniętym, konfekcjonowany 
w opakowania o pojemności 700ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10
Dotyczy pakietu Nr 1:
Dot  poz.  3,  5-  Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  mając  na  względzie  bezpieczeństwo 
personelu  medycznego  nie  dopuści  do  oceny  preparatów  zawierających  w  swoim  składzie 
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konserwanty,  chlorheksydynę,  fenole  lub  pochodne  fenolowe,  które  charakteryzują  się  wysoką 
toksycznością  i  niskim  stopniem  biodegradacji  ,  ponadto  wykazują  działanie  drażniące  i 
alergizujące na skórę.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11
Dotyczy pakietu Nr 2:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  spełniający  wszystkie  funkcjonalno-użytkowe 
wymagania  SIWZ,  gotowy  do  użycia,   konfekcjonowany  w  opakowaniu  o  pojemności  5l  po 
odpowiednim  przeliczeniu  zapotrzebowania,  posiadający  oświadczenie  producenta  preparatu  o 
możliwości stosowania do dezynfekcji sprzętu firmy Olympus?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdyż Wykonawca nieprawidłowo sprecyzował pytanie.

Pytanie Nr 12
Dotyczy pakietu Nr 2:
Czy Zamawiający w poz.  5  dopuści  do oceny preparat  w postaci  proszku konfekcjonowany w 
opakowania  o  pojemności  1kg  po  odpowiednim  przeliczeniu  zapotrzebowania,  skuteczny  na 
wymagane spektrum już w stężeniu 0,5%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13
Dotyczy pakietu Nr 3:
Czy  Zamawiający  w  poz.  1  dopuści  do  oceny  preparat  konfekcjonowany  w  opakowania  o 
pojemności 200 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14
Dotyczy pakietu Nr 3:
Czy Zamawiający w Poz. 4 oraz 2 dopuści do oceny preparat bazie etanolu 55% i IV rzędowych 
związków amonowych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15
Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3 i 5:
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu konfekcjonowanego w butelkach o pojemności 750ml 
(przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań) wyposażonych w zamknięty system dozowania, 
działającego  w  pełnym  spektrum  bibójczym  wobec  B,  F,  Tbc,  V  wg  norm  europejskich 
przeznaczonych dla obszaru medycznego. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16
Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 8:
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Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  barwionego  łatwo  zmywalnymi  barwnikami, 
autosterylnego,  zawierającego  nadtlenek  wodoru,  etanol,  2-propanol,  alkohol  benzylowy,  bez 
zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, 
Rota,  Adeno),  konfekcjonowanego  w opakowaniach  o  pojemności  350ml  -  przy  odpowiednim 
przeliczeniu ilości opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17
Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 9:
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu posiadającego pozytywną opinię kliniczną Instytutu 
Matki  i  Dziecka,  autosterylnego,  zawierającego  nadtlenek  wodoru,  etanol,  2-propanol,  alkohol 
benzylowy, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, 
HBV,  Herpes,  Rota,  Adeno),  konfekcjonowanego  w  opakowaniach  o  pojemności  350ml  -  po 
odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18
Dotyczy pakietu Nr 2 poz. 2:
Prosimy o ponownie określenie ilości aktywatora, gdyż  wskazana w SIWZ nie zapewnia żadnego 
spektrum. 
Odpowiedź:
Zamawiający  w pakiecie Nr 2 poz. 3 zmienia ilość op. aktywatora z 2 na 100 opakowań i wyraża 
zgodę na odpowiednie zmodyfikowanie formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie Nr 19
Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 4 i 5:
Prosimy  o  dopuszczenie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  szybkiej  dezynfekcji  małych 
powierzchni i miejsctrudnodostępnych, zawierającego mieszaninę dwóch alkoholi: 1-propanol, 2-
propanol,  bez  dodatku  aldehydów,  chloru,  fenoli  i  pochodnych  fenolowych,  etanolu  i  bez 
zawartości  czwartorzędowych  związków  amonowych  (QAV)  oraz  ich  pochodnych;  zawartość 
alkoholi nie przekraczająca 60%. Spektrum: B, F, Tbc, V. Czas działania: B, F – do 1 min., B, Tbc, 
F, wirusy Vaccinia, Adeno – do 5 min.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie Nr 20
Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 9:
Prosimy  o  dopuszczenie  do  oceny  chusteczek  o  rozmiarze  200x220mm,  na  bazie  chlorku 
didecylodimetyloamoniowego, skutecznego wobec B, F, Tbc, V.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, 
że w związku z odpowiedzią na zapytania dokonuje w dniu 08.04.2016r. zmiany treści SIWZ: 
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1. W pkt. 10 ppkt. 8) SIWZ zmienia napisy:
Z:

„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA 

POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

– nie otwierać przed dniem 11.04.2016r.  i godz. 1130.

Na:
„OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA 

POTRZEB SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE”

– nie otwierać przed dniem 13.04.2016r.  i godz. 1130.

2. Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 

ppkt.  8  niniejszej  specyfikacji  należy  złożyć  do  dnia  13.04.2016r. do godz.  1100 w 
Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 
na I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w  dniu  13.04.2016r. o  godz.  1130 w  siedzibie  Zamawiającego  w  sali  konferencyjnej. 
Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z 
art 12a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin 
składania  ofert do  dnia 13.04.2016r. do godz.  11:00.  Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na 
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 13.04.2016r. godz. 1130 w siedzibie 
Zamawiającego w sali konferencyjnej.

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