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Nasz znak : DO – ZP /306 /2014                                                    Kraków, dnia 23 października 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę środków dezynfekcyjnych”
(ZP 17/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor 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  zmienia  treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.  Pytanie  dotyczy Grupy 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w wymaga zaoferowania preparatu jednoalkoholowego
na bazie etanolu kompatybilnego z posiadanym systemem dozowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu jednoalkoholowego na bazie etanolu kompatybilnego z
posiadanym systemem dozowania.

2. Pytanie dotyczy Grupy 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zarejestrowany, jako produkt biobójczy, spełniający 
wszystkie pozostałe parametry SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

3. Pytanie dotyczy Grupy 5 poz. 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i zamawiający wymaga zaoferowania 
preparatów zarejestrowanych, jako produkty lecznicze.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający w Grupie 5 wymaga preparatów zarejestrowanych jako produkty lecznicze.

4. Pytanie  dotyczy wzoru umowy
Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ par. 6 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron prosimy o 
doprecyzowanie zapisu: „Dostawy zamówionych partii wyrobów odbywać się będą w terminie 3 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia” poprzez zapis: „Dostawy zamówionych partii wyrobów 
odbywać się będą w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, dni robocze od pon. do 
piąt. z wyłączeniem soboty”.
Odpowiedź:
§ 6 ust. 2  projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
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„Dostawy zamówionych partii wyrobów odbywać się będą w terminie 3 dni roboczych od daty 
złożenia zamówienia,  przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku.”

5. Pytanie dotyczy wzoru umowy
Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ par. 11 ust. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych  i  zasadą  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  zasadą  równości  stron  prosimy  o
doprecyzowanie zapisu: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje i dostarczyć brakujące
wyroby  lub  wyroby  wolne  od  wad  w  terminie  3  dni  roboczych  od   dnia  potwierdzenia  wad
stwierdzonych przez Odbiorcę” poprzez zapis: „Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje i
dostarczyć  brakujące  wyroby  lub  wyroby  wolne  od  wad  w  terminie  3  dni  roboczych  od   dnia
potwierdzenia  wad  stwierdzonych  przez  Odbiorcę,  dni  robocze  od  pon.  do  piąt.  z  wyłączeniem
soboty”.
Odpowiedź:
§ 11 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje i dostarczyć brakujące wyroby lub wyroby wolne
od wad w terminie 3 dni roboczych od  dnia potwierdzenia wad stwierdzonych przez Odbiorcę , przez
dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku.”

6. Pytanie dotyczy wzoru umowy
Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ par. 12 ust. 2 pkt 1). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron 
prosimy o zmianę zapisu: „w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par. 4 
ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 
(...)” na zapis: „w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, (...)”.
Odpowiedź:
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

7. Pytanie dotyczy Grupy 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie
jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżającychi zmiękczających skórę o
szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30
sekund  w  warunkach  brudnych.  Ponadto  preparat  został  przebadany  dermatologicznie.
Konfekcjonowany  w  opakowania  systemu  zamkniętego  Dispenso  1L.  Dopuszczenie  preparatu
konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

8.Pytanie dotyczy Grupy 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 
mieszaniny alkoholi etylowego i 1-propanol, gliceryny i innych substancji nawilżających i
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zmiękczających  skórę  o  szerokim  spektrum  działania  wobec  B,  F,  Tbc,  V
(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund i Polio w czasie 1 minuty. Ponadto
preparat  został  przebadany  dermatologicznie.   Konfekcjonowany  w  opakowania  systemu
zamkniętego  Dispenso  1L.  Dopuszczenie  preparatu  konkurencyjnego  pozwoli  Państwu  na
otrzymanie niższej ceny.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

9. Pytanie dotyczy Grupy 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
preparatu  spełniającego  wszystkie  zapisy  SIWZ,  konfekcjonowanego  w  worki  PE/PETP  o  poj.
1000ml  z  zastawką  dozującą  uniemożliwiającą  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  abywkłady  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:
SIWZ pozostaje bez zmian.

10. Pytanie dotyczy Grupy 4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  zarejestrowanego  jako  produkt
biobójczy,  spełniającego  pozostałe  wymogi  SIWZ?  Zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym
preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze
na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175,
poz.  1433  z  późn.  zm.).  Komunikat  Prezesa  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "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 grupy 4 jest preparat do chirurgicznej i
higienicznej dezynfekcji rąk.
Odpowiedź:
 SIWZ pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 17.10.2014 r.:
1. W punkcie VI. B. 2 SIWZ dodaje się „ … - dotyczy Grupy nr 2, nr 3, nr 4, nr 5”
2. W punkcie VII w miejsce słów: 

„W zakresie obejmującym wyroby medyczne _ GRUPA 1, 5, 6:” 
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„W zakresie obejmującym produkty lecznicze – GRUPA 2 – 4:”
wprowadza się
„W zakresie obejmującym wyroby medyczne _ GRUPA 1, 6:” 
„W zakresie obejmującym produkty lecznicze – GRUPA 2 – 5:”

3. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 28 października 2014 r. do godz.  10.30  w 
Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-
913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

4.  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 28 
października 2014r.  o godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

5. W załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy
-  § 6 ust. 3 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:
 „w Grupie 1 – po 20 szt. ulotek informacyjnych i kart charakterystyki w języku polskim”
-  w § 6 ust. 3 ppkt. e)  dodaje się słowo „ po” 

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

Z poważaniem,

Kierownik Zamawiającego
Dr med. Zbigniew J. Król
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