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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę środków dezynfekcyjnych”
(ZP 7/2010) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

I.  Pytanie dotyczy Grupy 2 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  równoważnego,  bezbarwnego,  
bezlodowego,  autosterylnego,  o  działaniu  bakteriobójczym,  grzybobójczym,  wirusobójczym, 
pierwotniakobójczym przeznaczonym do dezynfekcji  błon śluzowych w położnictwie,  ginekologii,  
urologii,  zawierającego  octenidynę,  do  stosowania  bez  rozcieńczania,  w  opakowaniach  1  l,  z  
odpowiednim przeliczeniem ilości pakowań?
Odpowiedź:
Nie, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

II. Pytanie dotyczy Grupy 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, preparatu alkoholowego  
zawierającego alkohol etylowy, 2 – bifenylol, izopropylu mirystynian, do higienicznej i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk wykazujący przedłużone działanie (do 4 godzin) nie powodujący podrażnień skóry.  
Hipoalergiczny (przebadany dermatologicznie),  zawierający substancje pomocnicze nawilżające i  
natłuszczające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. Konfekcjonowany 
w opakowaniach gwarantujących mikrobiologicznie czysty preparat. Skuteczność mikrobiologiczna  
potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno,  
Herpes simplex, Polio, Noro, Vaccinia).
Odpowiedź:
Nie, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

III.  Pytanie 
W związku z wymogiem kompatybilności preparatów z dozownikami łokciowymi, zwracamy się z  
uprzejmą prośbą o sprecyzowanie jakie obecnie dozowniki łokciowe posiada Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający  posiada  dozowniki  typu  stelażowego  (uchwyt  ścienny)  dostosowane  do  opakowań 
1 litrowych.
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Jednocześnie  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  w/w  ustawy  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Krakowie  zmienia  zapis  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia z dnia 9 marca 2010 r. w pkt. VI. 1 ppkt. B. 2 który otrzymuje brzmienie:
 „Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne  z 
dnia 6 września  2001 r.  (tekst  jednolity:  Dz.  U. Z 2008 r.  Nr 45,  poz.  271 z późn.  zm.) 
(odpowiednio):
− Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  lub  koncesja  na  podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
− Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  na  wytwarzanie  produktów 
leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
− w  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  skład  konsygnacyjny  -  Zezwolenie  na 
prowadzenie  składu  zawierające  uprawnienia  przyznane  przez  Głównego  Inspektora 
Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczym,
− w  przypadku  Wykonawcy  będącym  podmiotem  odpowiedzialnym  lub 
przedstawicielem  podmiotu  odpowiedzialnego  dokumenty  potwierdzające  status  podmiotu 
(przedstawiciela podmiotu) odpowiedzialnego dla oferowanego produktu leczniczego zgodnie 
z w/w ustawą,  pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, a w przypadku 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego także umowy, o której mowa w art. 37 ust 2 w/w 
ustawy. 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  do dnia 23 marca 2010 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert  w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 10.30.
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