
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 : 2008

Nasz znak : DOP – ZP  66 /11                                                       Kraków, dnia 21 kwietnia 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę środków dezynfekcyjnych" (ZP 6/2011)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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.

Pytanie 1 - dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat w proszku oparty o aktywny tlen do mycia i dezynfekcji  

narzędzi  chirurgicznych  oraz  endoskopów  ,  niewymagający  użycia  o  aktywny  tlen  do  mycia  i 

dezynfekcji  narzędzi  chirurgicznych  oraz  endoskopów  ,  niewymagający  użycia  aktywatora  ,  bez 

zawartości aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych fenoli, chloru. spektrum działania : 

B. Tbc, F, V, S w czasie max. 30 min. Wydajność preparatu: z 1 kg można przygotować 100 litrów 

roztworu roboczego. Opakowanie 5 g.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2 - dotyczy grupy 7

czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat w proszku oparty o aktywny tlen do mycia i dezynfekcji  

narzędzi  chirurgicznych  oraz  endoskopów,  niewymagający  użycia  aktywatora,  bez  zawartości 

aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych , fenoli, chloru. Spektrum działania : B, Tbc, F, 

V, S, w czasie max. 30 min. Wydajność preparatu: z 1 kg można przygotować 100 litrów roztworu  

roboczego, opakowanie 1kg.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 3 

czy  w  grupie  11  poz.  2  Zamawiający  dopuści  preparat  w  opakowaniu  o,5  l  z  odpowiednim 

przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  opakowanie  500  ml  z  pompką  do  każdego  opakowania  z 

odpowiednim przeliczeniem ilości.

 

Pytanie 4 - do grupy 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w grupie 3 należy zaoferować preparat do odkażania i 

odtłuszczania   drobnymi  zabiegami  typu  biopsje,  wkłucia,  pobranie   krwi,  cewnikowanie  przed 

opatrunkami, itp.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje preparatu o takim przeznaczeniu.

Pytanie 5 - do grupy 7

Czy zamawiający w grupie 7 poz. 1 i 2 w związku ze stosowaniem preparatu do dezynfekcji narzędzi, a 

w  tym endoskopów  oczekuje  preparatu  pozytywnie  zaopiniowanego  przez  czołowego  producenta 

endoskopów  Firmę  Olympus,  opinia  jest  dla  Zamawiającego  potwierdzeniem  bezpieczeństwa 

stosowania preparatu . zamawiający wymagając takiej opinii uzyskuje zapewnienie że zaproponowany 

preparat nie będzie niszczył narzędzi i endoskopów.

Odpowiedź:

Wymagania SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 - do grupy 9

czy zamawiający w grupie 9 wymaga preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno 

dostępnych jednocześnie nie podając w jakim czasie preparat ma działać na podanie spektrum, czy 

należy rozumieć, że oferowany preparat ma posiadać krótki czas działania np. nie dłuższy niż 10 - 15 

min.?

Odpowiedź:

Oferowany  preparat  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  małych  i  trudno  dostępnych 

winien posiadać krótki czas działania , nie dłuższy niż 10-15 min. 
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Pytanie 7 - dot. grupy 11

prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 11 poz. 2 emulsji do pielęgnacji rąk w opakowaniach 

500 ml z pompką.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  opakowanie  500  ml  z  pompką  do  każdego  opakowania  z 

odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Pytanie 8 - dot. grupy 11

prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli określone zapotrzebowanie (kolumna nr 4 "ilość") 

wyrażone jest w sztukach to cenę jednostkową netto można podać za szt. ( w kolumnie nr 5)

Odpowiedź:

W grupach 1-5 należy podać cenę jednostkową netto za 1 szt (w kol. 5), 

natomiast w grupie 8 należy podać cenę jednostkową netto za 1 szt/ 1 l/ 1 op/1 szt (w kol. 5),

w grupie 8 poz. 6 należy podać cenę za oferowane opakowanie .

w grupie 11 podać cenę jednostkową netto za 1 l (w kol. 5), 

w grupie 12 należy podać cenę jednostkową netto za 1 l/ 1 op (w kol. 5),

W załączniku Nr 4 do SIWZ w grupie 6 i 11 nastąpiła pomyłka pisarska. 

Zgodnie z pkt III. 1 SIWZ - grupa 6 w załączniku nr 4 powinna posiadać nagłówek : "preparaty do 

dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego"

grupa  11  w załączniku  nr  4 powinna posiadać  nagłówek  :  "preparaty  do  chirurgicznego mycia  i 

pielęgnacji rąk - bloki operacyjne"

Ponadto kolumna 8 powinna posiadać zapis: " wartość brutto (kol. 7+8)"

Pytanie 9 : dot. grupy 12 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20 cm x 22 cm?

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza  chusteczki w rozmiarze 20 x 22 cm.

Pozycje 10 należy przeliczyć na 1 opakowanie. 
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Pytanie 10 : dot. grupy 12 poz. 11 

Czy  Zamawiający  dopuści  chusteczki  w  rozmiarze  13  cm  x  22  cm  i  opakowanie  125  szt.,  po 

przeliczeniu ilości?

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza chusteczki w rozmiarze 13 x 22 cm, ale nie wyraża zgody na 

opakowanie 125 szt. Pozycje 11 należy przeliczyć na 1 opakowanie. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) poprzez: 

1. zmianę w § 12 pkt 1) słowa "trzykrotnego" na "jednokrotnego"

2. dodanie pkt 3) w § 12 w brzmieniu: "(...) 3). stwierdzenia przez Odbiorcę działania niepożądanego  

dostarczanego materiału polegającego na : 

- niszczeniu dezynfekowanych powierzchni lub wyrobów medycznych, lub

- wywołaniu reakcji alergicznych u ludzi".

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 5 maja 2011 r.  do godz 10:00 w Kancelarii szpitala pok. nr 101.
Termin otwarcia ofert - 5 maja 2011 r.  do godz. 10:30 w pok. 111.
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