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Nasz znak : DOP – ZP 53 /09                                Kraków, dnia 27 lutego 2009 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę środków dezynfekcyjnych i higieniczno- pielęgnacyjnych” (ZP 5/2009).

Na podstawie  z  art.  38 ust.  2  i  4   ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę  środków  dezynfekcyjnych  i  
higieniczno- pielęgnacyjnych” (ZP 5/2009).

1) Grupa nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego preparatu  opartego  na 
bazie 1- propanolu, 2- propanolu i 2-difenylolu oraz nadtlenku wodoru o przedłużonym działaniu do 4 
godzin, w opakowaniach 450ml zamiast  500ml,  zakres działania: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V 
(Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV, HCV, HIV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli 
nie to uprzejmie prosimy o uzasadnienie?

Odpowiedź:  Zamawiający nie  wyraża zgody.  Zamawiający określając przedmiot  zamówienia 
starał się, na ile było to możliwe, eliminować ze składów preparatów działających kontaktowo na 
skórę  składniki mogące wykazywać działania drażniące. 

2) Grupa 1 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  preparatu  opartego  na 
bazie 1- propanolu, 2- propanolu i 2-difenylolu oraz nadtlenku wodoru o przedłużonym działaniu do 4 
godzin, w opakowaniach 450ml zamiast  500ml,  zakres działania: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V 
(Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV, HCV, HIV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli 
nie to uprzejmie prosimy o uzasadnienie?

Odpowiedź:  Zamawiający nie  wyraża zgody.  Zamawiający określając przedmiot  zamówienia 
starał się, na ile było to możliwe, eliminować ze składów preparatów działających kontaktowo na 
skórę  składniki mogące wykazywać działania drażniące. 

3) Grupa 2 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego czy barwionego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego . 
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4) Grupa 2 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego czy barwionego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego . 

5) Grupa 3 poz. 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  opartego  na  bazie  1- 
propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, zakres działania: B (łącznie z Tbc), F, V (Rota, Vaccinia, 
HBV, HIV, HCV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o 
uzasadnienie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o opisanym składzie i zakresie. 

6) Grupa 3 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk dozowników łokciowych a ile sztuk pompek wymaga Zamawiający 
do realizacji zadania z grupy 3? 

Odpowiedź:  W grupie  3 należy  do każdego  opakowania zapewnić pompkę  wliczona w cenę 
preparatu oraz  Zamawiający wymaga 35 dozowników łokciowych. 

7) Grupa 5 poz. 3
Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do odrębnej grupy preparat określony w grupie 3 w pozycji nr 
3? Utworzenie odrębnej grupy pozwoli na zaoferowanie produktu w zdecydowanie konkurencyjnej 
cenie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  i tworzy grupę 5 A. 

8) Grupa 6 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  opartego  na  bazie 
dichlorowodorku octenidyny i  alkoholu fenoksyetylowego przeznaczonego do odkażania  ran,  błon 
śluzowych i skóry w opakowaniach 1 litrowych, zamiast 500 ml, zakres działania: B (w tym MRSA, 
Chlamidium,  Mycoplasma),  F,  V (łącznie  z  Herpes  simplex,  HBV,  HIV),  pierwotniaki  (łącznie  z 
Trichomonas),  spełniającego  pozostałe  wymagania  SIWZ,  a  jeżeli  nie  to  uprzejmie  prosimy  o 
wyjaśnienie dlaczego?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatu z zawartością chlorheksydyny, ze względu 
na jej właściwości. Preparaty bez zawartości chlorheksydyny zostały opisane w grupie 5. 

9) Grupa 8 poz. 1
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  opartego  na  bazie  1- 
propanolu,  2-propanolu  i  kwasu  mlekowego  w  opakowaniach  450  ml  zamiast  500  ml,  zakres 
działania: B (łącznie z Tbc), F, V (Rota, Vaccinia, HBV, HIV, HCV), dezynfekcja higieniczna 30 sek., 
dezynfekcja chirurgiczna 3 min.,  pH 5,5 (neutralne dla skóry),  spełniającego pozostałe wymagania 
SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?
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Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatu z zawartością chlorheksydyny i nadtlenku 
wodoru  taki  układ  składników  gwarantuje  pełną  skuteczność  preparatu.  Ponadto  podany 
preparat został dopuszczony w grupie 3. Ze względu na różną specyfikę oddziałów Zamawiający 
oczekuje różnorodnych preparatów w poszczególnych grupach. 

10) Grupa 8 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu 
etylowego, 2 – difenylolu, 2-propanolu,  w opakowaniach 450 ml zamiast 500 ml, zakres działania: B 
(w tym Tbc, MRSA), F, V (Poli, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HAV, HBV, HIV, 
HCV), dezynfekcja higieniczna 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna 3 min., pH 6,0 (neutralne dla skóry) 
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatów z zawartością  chlorheksydyny i nadtlenku 
wodoru. 

11) Grupa 9 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego  nie  zawierającego 
aldehydów, fenoli, zakres działania: B (w tym TBC), F, V (Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa, HIV, 
HBV, HCV); B, V - z możliwością skrócenia czasu do 15 min. przy stężeniu  3%, w opakowaniach 2l 
zamiast 1l, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie 
dlaczego?

Odpowiedź:  Nie  ,  Zamawiający  przeliczył  swoje  zapotrzebowanie  na  500  ml  koncentratu 
preparatu działającego w stężaniu 2 % w czasie  15 minut,  aby oferty  były porównywalne , 
Wykonawcy muszą  zaproponować preparat  działający  w stężaniu  2% w czasie  15  minut  w 
uwzględnieniem spektrum i pozostałych zapisów SIWZ. 

12) Grupa 9 poz. 1
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które 
należy wycenić.  Czy wycenić  ułamkową ilość opakowań,  czy zaokrąglać w górę,  bądź zgodnie z 
zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody .

13) Prosimy o wyjaśnienie  i  potwierdzenie,  że Zamawiający dopuści  w pakiecie – grupa nr 3 na 
zasadzie  równoważności  preparaty  o  innym  składzie  chemicznym,  a  spełniające  takie  same  bądź 
lepsze parametry jakościowo-użytkowe.

Odpowiedź:  Zamawiający nie  dopuszcza.  Pytanie  jest  zbyt ogólnikowe, Zamawiający nie 
może  dopuścić  preparatu o którym nie ma podstawowych wiadomości  np.  co do składu. 
Zamawiający musi  posiadać informację czy w takim preparacie nie ma substancji,  które 
mogą uczulać personel. 
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14) Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Zamawiający dopuści w pakiecie – 
grupa nr 3 i nr 8 preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniający normę EN 1500 
w  zakresie  higienicznej  dezynfekcji  rąk  już  w  czasie  15  sek.  i  normę  EN  12791  w  zakresie 
chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1, 5 min i rejestrowany jako produkt biobójczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  W procesie rejestracji  produkty lecznicze mają 
postawione  wyższe  wymagania  i  są  wnikliwiej  badane  co  daje  Zamawiającemu  większą 
gwarancję  bezpieczeństwa  stosowania  i  skuteczności  takiego  preparatu.  Oferowane 
produkty zgodnie z SIWZ muszą być produktami leczniczymi. 

15)  Prosimy o wyjaśnienie  i  potwierdzenie,  że Zamawiający dopuści  w pakiecie – grupa nr 3 na 
zasadzie  równoważności  preparat  konfekcjonowany  w  opakowania  o  pojemności  2  litry  z 
dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  Opakowanie 1 l jest opakowaniem optymalnym 
dla  Zamawiającego.  W  higienie  szpitalnej  istnieje  tendencja  do  zmniejszenia  opakowań 
produktów ze względów epidemiologicznych ( ograniczenie kontaminacji preparatu) .

16)  Prosimy o wskazanie ilości litrów roztworu roboczego jaką Zamawiający zamierza uzyskać w 
pakiecie  –  grupa nr  9.  Wymaganie  500 litrów koncentratu,  gdy oferenci  przedstawią  preparaty o 
różnych stężeniach uniemożliwi Zamawiającemu obiektywne porównanie ofert.

Odpowiedź: Przedmiotem oceny w grupie 9 będzie cena 1 litra koncentratu. Zamawiający 
podał dokładny opis przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 4 do SIWZ.

17) Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej zasadzie Zamawiający będzie wymagał wyposażenie szpitala w 
systemy dozujące, pompki.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby pompki  dozowniki  spryskiwacze  miarki  itp.  były 
integralną częścią składową oferowanych produktów wliczonych w jego cenę. 

18) Dotyczy Pakiet nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekcyjnego spełniającego wymogi 
SIWZ charakteryzującego się lepszymi właściwościami użytkowymi niż produkt opisany w siwz, w 
hermetycznie  zamkniętych  jednorazowych  opakowaniach,  który  jest  czysty  mikrobiologicznie 
(sterylny)  z  zastawką  zwrotną  uniemożliwiającą  wtórną  kontaminację  w  opakowaniach  800  ml. 
Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle 
określone  preparaty  dezynfekcyjne,  jednocześnie  eliminując  preparaty  równoważne,  posiadające 
stosowne  dopuszczenia  do  obrotu  i  używania  oraz  spełniające  wymogi  stosownych  regulacji 
prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne.
Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego 
ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich 
w wybrany  przez  Zamawiającego  sposób  (  w istniejące  otwory  lub  zamontowanie  w sposób nie 
wymagający wiercenia na wodoodporny profesjonalny przylepiec) przez wyspecjalizowany serwis, 
bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania, zgodnie z SIWZ 
produktu leczniczego .  

19)  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do oceny także produkty dopuszczone do 
obrotu i używania na podstawie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wydanym przez Ministra 
Zdrowia.  Zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym  preparaty  do  chirurgicznej  i  higienicznej 
dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 
2002 r.  o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 175,  poz. 1433 z późn. zm.).  Komunikat 
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
z dnia 4 grudnia 2007 r. „w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza” w jasny sposób wyjaśnia, iż 
cyt. „Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub 
zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub  
inne  materiały  promocyjne  nie  zawierają  zastosowań  wymienionych  powyżej  dla  antyseptyków  –  
produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych.” Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w 
szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany 
i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie Pakietu nr 4 
jest produkt do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. 
Chcielibyśmy nadmienić także, że dystybutor, którego produkt został opisany w zakresie Pakietu nr 4 
posiada także w swojej  ofercie inny produkt  alkoholowy Sterisol  Etanol,  który także został  przez 
niego zarejestrowany jako produkt biobójczy.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza.  W  procesie  rejestracji  produkty  lecznicze  mają 
postawione  wyższe  wymagania  i  są  wnikliwiej  badane  co  daje  Zamawiającemu  większą 
gwarancję bezpieczeństwa stosowania i  skuteczności  takiego preparatu.  Oferowane produkty 
zgodnie z SIWZ muszą być produktami leczniczymi.  

20) Dotyczy Pakiet nr 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty opiniowane tylko na podstawie 
Norm Europejskich i/lub Norm Polskich fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że 
produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do określonego zastosowania i w 
których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze?
Badania fazy I zwane badaniami wstępnymi to badania metodą zawiesinową pozwalające wyłącznie 
stwierdzić  czy  dany  produkt  posiada  właściwości  dezynfekcyjne  bez  specyficznych  warunków 
zastosowania.  Metoda  ta  nie  pozwala  nawet  określić  stężenia  użytkowego.  Dlatego  przy  ocenie 
konkretnego preparatu w każdym przypadku należy następnie przeprowadzić badania fazy II. Tylko 
badania  fazy  II  potwierdzają,  że  dany  produkt  wykazuje  działanie  bakteriobójcze,  grzybobójcze, 
mykobateriobójcze lub wirusobójcze w warunkach laboratoryjnych  adekwatnych  do zamierzonego 
zastosowania w obszarze medycznym.
Określenie  metodyki  badania  ma  istotne  znaczenie,  ponieważ  badania  skuteczności  biobójczej 
preparatów  dezynfekcyjnych  różnych  producentów  mogą  się  różnić  i  choć  spełniają  procedury 
higieniczne obowiązujące w kraju producenta to mogą odbiegać od przyjętych Norm Europejskich i 
procedur  higienicznych  Zamawiającego.  Bez  doprecyzowania  wymagań  dot.  metodyki  badawczej 
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Zamawiający  nie  będzie  miał  możliwości  porównania  skuteczności  zaoferowanych  preparatów  i 
doboru preparatów zabezpieczających jego potrzeby higieniczne wynikające z faktycznych i istotnych 
zagrożeń mikrobiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ponieważ z zadanego pytania nie wynika 
jaki skład ma preparat, jakie spektrum i czas działania.

21) Pyt.1 dot. grupy 1
Czy Zamawiający w  grupie 1 w pozycji 1 dopuści preparat na bazie 2 alkoholi (etanolu i 2-propanolu) 
w  opakowaniach  1  l  wyposażonych  w  system  dozowania,  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości 
opakowań,  spełniający  pozostałe  zapisy  SIWZ?  W  razie  odpowiedzi  negatywnej  prosimy  o 
merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.   Preparaty  na  bazie  trzech  alkoholi 
zapewniają lepsza szczepobójność oraz szybkość działania.  

22) Pyt. 2 dot. grupy 1
Czy Zamawiający w  grupie 1 w pozycji 2 dopuści preparat na bazie 2 alkoholi (etanolu i 2-propanolu) 
w  opakowaniach  1  l  wyposażonych  w  system  dozowania,  z  odpowiednim  przeliczeniem  ilości 
opakowań,  spełniający  pozostałe  zapisy  SIWZ?  W  razie  odpowiedzi  negatywnej  prosimy  o 
merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.   Preparaty  na  bazie  trzech  alkoholi 
zapewniają lepszą szczepobójność oraz szybkość działania. 

23) Pyt. 3 dot. grupy 2
Prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  w  grupie  2  pozycja  1,  jaką  największą  wielkość 
opakowania  Zamawiający  dopuszcza?  Pozostawienie  zapisu  „od  250ml  z  rozpylaczem”   może 
skutkować , złożeniem oferty zgodnej z SIWZ , np.  na opakowanie 1l z rozpylaczem.

Odpowiedź: Opakowanie 250 ml z rozpylaczem.  Zamawiający wykreśla z zapisu SIWZ słowo 
"od" .

24) Pyt. 4 dot. grupy 2
Czy Zamawiający w grupie 2 w pozycji 1 i 2 oczekuje preparatu barwionego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje bezbarwnego preparatu 

25) Pyt. 5 dot. grupy 3
Czy w grupie  3  należy do każdego opakowania   doliczyć  cenę pompki  ,  czy wycenić  należy 25 
pompek?
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Odpowiedź:  W grupie  3 należy  do każdego  opakowania zapewnić pompkę  wliczona w cenę 
preparatu. Zamawiający wykreśla  zapis: "pompka do stanowisk - min. 25 szt."

26) Pyt. 6 dot. grupy 5 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z grupy 5 pozycji  3 i utworzenie z niej 
odrębnej grupy np. 5A. Wydzielenie pozycji 3 umożliwi przystąpienie  większej liczby oferentów  i 
uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie grupy 5 A.

27) Pyt. 7 dot. grupy 10 poz. 1 i 2
Czy  Zamawiający  w  grupie  10  w  pozycji  1  i  2  oczekuje  preparatu  bez  zawartości  potencjalnie 
toksycznych pochodnych fenolowych i benzenowych ?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający takiego preparatu oczekuje.

28) Pyt. 8 dot. grupy 10 poz. 1 i 2
Z  opisu  grupy  wynika,  ze  opisany  przez  Zamawiającego  preparat  będzie  również  stosowany  do 
dezynfekcji endoskopów, czy w związku z tym  Zamawiający w grupie 10 w pozycji 1 i 2 oczekuje 
preparatu posiadającego  pozytywną opinię  producenta endoskopów Olympus. Opinia uznanego na 
całym  świecie  i  słynącego  wysokich  standardów  producenta  jakim  jest  Firma  Olympus  jest  dla 
Zamawiającego  dodatkowym  potwierdzeniem  bezpieczeństwa  stosowania  preparatu.  Zamawiający 
wymagając  takiej  opinii   uzyskuje   zapewnienie  że  zaproponowany preparat  nie  będzie  niszczył 
endoskopów. 

Odpowiedź: Tak , Zamawiający takiego preparatu oczekuje, ponieważ powyższy preparat jest 
przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego w tym endoskopowego. 

29)  dot. grupy 2  poz. 1 i 2
W grupie 2 pozycja 1 i 2 Zamawiający opisał preparat na bazie alkoholi, czy Zamawiający wymaga 
aby oferowany preparat  zawierał  minimum alkohol  etylowy i  alkohol  izopropylowy.  Kombinacja 
etanolu gwarantującego wysoką  efektywność  wirusobójczą oraz  2 -  propanolu o silnym działaniu 
bakterio  i  grzybobójczym  zapewnia  pełne  spektrum  działania  oraz  zniszczenie  rezydentnej  i 
przejściowej  flory bakteryjnej.  Szybkie  działanie  oraz  efekt  penetrujący  zastosowanej  mieszaniny 
alkoholi gwarantują najwyższą jakość dezynfekcji. 

Odpowiedź:, Tak Zamawiający wymaga. 

30) dot. grupy 3 poz. 1 
Czy Zamawiający  dopuści  alkoholowy preparat  do  higienicznej   i  chirurgicznej  dezynfekcji  rak, 
wykazujący  działanie  natychmiastowe  i  przedłużone,  oparty  o  etanol  i  1  -  propanol,  zawierający 
substancje  pielęgnujące  i  chroniące  skórę,  pozbawiony  sztucznych  barwników,  hypoalergiczny, 
przebadany dermatologicznie, posiadający pozytywna opinię IMiDz o spektrum działania B, F, Tbc , 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

V ( wtym HBV, HCV, HIF) w opakowaniach 1 litr. Preparat regeneruje, nawilża wygładza skórę, 
wspomaga gojenie się ran i pęknięć skóry.

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza opisany preparat.

31) dot.  grupy 12 poz. 1 
Zamawiający w grupie 12 poz.  1 opisał preparat  alkoholowy do dezynfekcji  powierzchni małych, 
trudno dostępnych miejsc, metodą spryskiwania, czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat 
nie zawierał aldehydów i alkiloamin, gotowy do użycia, o dobrej tolerancji materiałowej, opakowanie 
wraz ze spryskiwaczem, o czasie i spektrum działania : B (MRSA),  Tbc, f, v, ( HBV, HIV, Rota ,  
Adeno , Vaccinia) - 1 minuta, Noro-2 min, Polio- 10 minut.
Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga. 

32) GRUPA 2 poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie  zgody na zaoferowanie  preparatu barwionego i  bezbarwnego, 
którego składnikami aktywnymi są: 2-propanol i chlorek benzalkoniowy, którego spektrum obejmuje: B, 
MRSA, F, Tbc, V (Rota, Herpes, HBV, HIV, HCV) spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ . Zamawiający wymaga preparatu  na bazie 
alkoholi bez dodatkowych substancji czynnych ze względu na bezpieczeństwo personelu.

33) GRUPA 3
1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łagodnego dla skóry preparatu do dezynfekcji 
higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie 1- i 2- propanolu oraz QAV o pH ok. 8 spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. Chcielibyśmy zaoferować preparat dla wrażliwych użytkowników, przyjazny dla skóry 
nawet przy częstym stosowaniu w długim okresie czasu. 
2. Ponieważ Zamawiający nie określił  w jakim czasie ma być osiągnięte określone w SIWZ spektrum 
prosimy  o  wyjaśnienie  czy  należy  rozumieć,  że  Zamawiający  wymaga  skuteczności  w  możliwie 
najkrótszym czasie tj.  do 1,5 min w chirurgicznej dezynfekcji rąk?
3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy przez skrót V należy rozumieć wymóg skuteczności przeciwko 
HBV, HCV, HIV, Hermes, Adeno i Rota? 
4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia cyt.  (dozownik  
łokciowy, pompka do stanowisk – min. 25 sztuk) - Czy Zamawiający wymaga również dozowników 
łokciowych, jeśli tok to w jakiej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  preparat -  spełniający pozostałe wymagania  opisane w 
grupie 3 załacznika nr 4 do SIWZ .  Zamawiajacy wykresla zapis " pompka do stanowisk min. 25 
szt". W grupie 3 należy do każdego opakowania zapewnić pompkę wliczona w cenę preparatu 
oraz  Zamawiający wymaga 35 dozowników łokciowych. 
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34) GRUPA 8

1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łagodnego dla skóry preparatu do dezynfekcji 
higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie 1- i 2- propanolu oraz QAV o pH ok. 8 spełniającego pozostałe 
wymogi SIWZ. Chcielibyśmy zaoferować preparat dla wrażliwych użytkowników, przyjazny dla skóry 
nawet przy częstym stosowaniu w długim okresie czasu. 
2. Ponieważ Zamawiający nie określił  w jakim czasie ma być osiągnięte określone w SIWZ spektrum 
prosimy  o  wyjaśnienie  czy  należy  rozumieć,  że  Zamawiający  wymaga  skuteczności  w  możliwie 
najkrótszym czasie tj.  do 1,5 min w chirurgicznej dezynfekcji rąk?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35) GRUPA 13 poz. 2
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie nawilżającego preparatu o składzie: woda, eter 
dikaprylowy,  stearynian  glicerylu,  ceteareth-20,  gliceryna,  koko-kaprylan/kaprynian,  glikol 
pentylenowy,  oktylododekanol,  pantenol,  alkohol  cetylowy,  ceteareth-12,  alkohol  cetearylowy, 
heksyldekanol,  Laurynian heksylodecylowy,  palmitynian cetylowy,  karbomer, fenoksyetanol,  zapach, 
metylodibromo-glutaronitryl, cytrynian sodowy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

36) Dotyczy zapisów umowy

Prosimy  Zamawiającego o  zmniejszenie  wysokości  naliczania  kar  umownych  określonych  w  §  9 
Umowy pkt. 2.1), 2.2) i 2.3) i nadanie brzmienia: 
§ 9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej 
realizacji  umowy kara  zostanie  obniżona  proporcjonalnie  do  stopnia  wykonania  umowy,  do  dnia 
odstąpienia przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,2 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za 
każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu,
3) w wysokości 0,2 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za 
każdy dzień
zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy. 
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
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Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert – 4 marca 2009 r. do godz. 10.30 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert -  4 marca 2009 r. do godz. 11.00 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,
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