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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę środków dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych”

(ZP 20/2015) 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 SIWZ.

1. Pytanie  - dot. Grupy 7 poz.1
Zamawiający mógłby dopuścić preparat posiadający pozytywną opinię producenta 
dotyczącą stosowania na oddziałach neonatologicznych?
Odpowiedź:
Nie.

2. Pytanie – dot. Grupy 7 poz.2
Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie jednego alkoholu, co pozwoliłoby nam 
na złożenie oferty konkurencyjnej, a Zamawiającemu uzyskać najkorzystniejszą cenę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie – dot. Grupy 7 poz.3
 Zamawiający mógłby dopuścić łagodną emulsję, zawierającą: witaminę E  i alantoinę, 

składniki nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę, nadająca się do pielęgnacji 
niemowląt, sprzyjającą regeneracji skóry, szybko wchłanianą przez skórę, przebadaną 
dermatologicznie?
Odpowiedź:
Zmawiający nie dopuszcza..

4. Pytanie – dot. umowy
Wzór umowy par. 6 ust. 2.  Prosimy o informację, czy dni robocze dostawy jako 
kryterium oceny ofert to dni od pon. do piąt. z wyłączeniem soboty, czy też  z 
uwzględnieniem soboty.
Odpowiedź:
Zamawiający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku.
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5. Pytanie – dot. umowy 
Wzór umowy par. 11 ust. 4.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych     i zasadą zachowania 
uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(...) w terminie 3 
dni roboczych (...)” poprzez zapis: „(...) w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek - piątek (...)”.
Odpowiedź:
Projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Pytanie dot. Grupy 2 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu do płukania jamy ustnej na bazie diglukonianu chlorheksydyny, z niewielkim 
dodatkiem alkoholu, w opakowaniach 300ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 208,33op lub 
209op ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pytanie  dot. Grupy 6 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie  chusteczek bezalkoholowych, na bazie QAV działających na Tbc do 15 min, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Preparat oparty jest wyłącznie na QAV a związki te skuteczność 
prątkobójczą osiągają w  nieco dłuższym czasie. Pozostałe spektrum do 1 min.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałego spektrum do 1 min. oraz  spełniających pozostałe 
wymagania SIWZ.

8. Pytanie  dot. Grupy 7 poz. 1
Czy oferowana w Grupie 7 w  poz. 1 emulsja myjąca ma nie zawierać kwasu cytrynowego, który znacząco 
wpływa na pH i w nadmiarze może zaburzać naturalne pH skóry. 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga emulsji myjącej bez zawartości kwasu cytrynowego.

9. Pytanie dot. Grupy 7 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie składu preparatu żelowego do dezynfekcji rąk z poz. 2. Na rynku 
występują preparaty o zawartości etanolu od 50% do 90%. Zawartość alkoholi ma wpływ zarówno na 
skuteczność biobójczą preparatu, ale również na stan skóry rąk (etanol ma działanie wysuszające). 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga preparatu opartego na mieszaninie różnych alkoholi, o zawartości etanolu do 55%.

    10. Pytanie dot. Grupy 7 poz.1, 2, 3
Czy w celu minimalizacji możliwości powstawania reakcji uczuleniowych skóry Zamawiający wymaga aby 
preparaty myjący, dezynfekcyjny i pielęgnujący  z poz. 1, 2, 3 były kompatybilne ze sobą czyli pochodziły od 
jednego producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga ,aby preparaty z poz. 1, 2, 3 były kompatybilne ze sobą  i pochodziły od jednego producenta.

11. Pytanie dot.  Grupy 5 poz. 1
Czy w Grupie 5 poz. 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat będący Wyrobem Medycznym kl. IIb, 
posiadający znak CE, produkowany w obszarze Unii Europejskie, na bazie 2% roztworu aldehydu glutarowego, 
bez potrzeby stosowania aktywatora oraz z możliwością wielokrotnego użycia w ciągu 30 dni i z możliwością 
sprawdzenia aktywności roztworu roboczego za pomocą pasków kontrolnych? Preparat wykazuje działanie 
wobec B, F, Tbc, V ,S w czasie krótszym, niż wymagane w SIWZ – 30 minut oraz wobec  B, F, Tbc, V w czasie 20 
minut. Preparat wykazuje dużą tolerancję materiałową wobec tworzyw, z których są wykonane narzędzia, 
endoskopy i termolabilny sprzęt medyczny.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Pytanie dot. Grupy 5 poz. 2 i 3 
Czy w Grupie 5 poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści preparat będący Wyrobem Medycznym kl. IIb, posiadający znak 
CE, produkowany w obszarze Unii Europejskie na bazie kompleksu enzymatycznego i detergentów, działający w 



krótszym czasie, niż wymagany w SIWZ – 10 minut i stężeniu od 0,3% do 0,5% spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Pytanie dot. Grupy 5 poz. 4
 Czy w Grupie 5 poz. 4 Zamawiający dopuści preparat będący Wyrobem Medycznym kl. IIb, posiadający znak 
CE, produkowany w obszarze Unii Europejskie na bazie dodecyloaminy i czwartorzędowych związków 
amoniowych o zakresie działania: B, F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno) w czasie 15 minut, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ, w opakowaniu a 1 L? Jeśli tak to czy przeliczyć ilość opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Pytanie dot.  Grupy 5 poz. 5
Czy w Grupie 5 poz. 5 Zamawiający dopuści preparat będący Wyrobem Medycznym kl. IIa, posiadający znak 
CE, produkowany w Polsce, na bazie diaminy i propionianu, o czasie działania 15 minut wobec B, F, Tbc, V 
(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola), w opakowaniu a 1L, spełniający wszystkie pozostałe wymagania 
SIWZ? Jeśli tak to czy przeliczyć ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Pytanie dot. Grupy 7 poz. 1
Prosimy o sprecyzowanie do jakiego typu dozowników powinien być dopasowany zaoferowany preparat.
Odpowiedź:
Do dozowników typu Ingo-man – 1 litr lub TLS – 1 litr lub Dermados – 1 litr.

16. Pytanie dot. Grupy 3 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o pojemności 30L z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie dot. Grupy 3 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań o pojemności 30kg z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań? 
Prosimy podać czy do przeliczania ilości opakowań należy przyjąć zasadę, że 1L=1kg czy ilość opakowań należy
wyliczyć z gęstości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pytanie ogólne:
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:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19. Pytanie dot. Grupy 3 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści równoważny neutralny preparat do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji 
endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, oprzyrządowania anestezjologicznego 
zawierającego aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące, bez zawartości glioksalu,
nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amonowych, preparat stosowany w 
stężeniu 1% w czasie oddziaływania 5 minut jest skuteczny wobec szerokiego spectrum działania: bakterii 
(łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, 



Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori, opakowanie a 30L., zarejestrowany jako wyrób medyczny ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 25.05.2015 r.:

1.  Do punkt VII SIWZ „INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 
ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”dodaje się ppkt. 8 w brzmieniu:
„8. Pozytywna opinia niezależnej jednostki do stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych np. z 
Instytutu Matki i Dziecka – dotyczy Grupy 7 poz. 1”.

2.   Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 17 czerwca 2015 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

3.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

 „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 17 czerwca 2015r.  o 
godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

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

Zatwierdził:
Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król


