
            Grudziądz, dnia 19.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

 ZP - 1892 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekująco - myjących (znak sprawy:
Z/22/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający  w zadaniu nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na wycenę wyrobu medycznego
Granudacyn płyn 1000 ml do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych (takich jak
owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat
zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności
przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)? Umożliwi to przystąpienie
większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje preparatu opisanego w SIWZ.

2. Czy Zamawiający  w zadaniu nr 7 poz. 2 wyrazi zgodę na wycenę wyrobu medycznego
Granudacyn płyn 250 ml do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych (takich jak
owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat
zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności
przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)? Umożliwi to przystąpienie
większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje preparatu opisanego w SIWZ.

3. Czy Zamawiający  w zadaniu nr 9 poz. 1 wyrazi zgodę na wycenę wyrobu medycznego
Granudacyn płyn 500ml do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych (takich jak
owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat
zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności
przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby) w ilości 105 opakowań? Umożliwi
to przystąpienie większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje preparatu opisanego w SIWZ.

4. Czy Zamawiający  w zadaniu nr 9 poz. 2 wyrazi zgodę na wycenę wyrobu medycznego
Granudacyn żel   250 g do odkażania  ran ostrych i przewlekłych (takich jak owrzodzenia,
odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, owrzodzenia nowotworowe). Preparat zawierający
wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o szerokim spektrum skuteczności
przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)? Umożliwi to przystąpienie
większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

Odp. Nie. Zamawiajacy oczekuje preparatu opisanego w SIWZ.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 ma na myśli chusteczki czy rękawice?
Jeżeli chusteczki to czy dopuści: chusteczki nasączone 70%alkoholem izopropylowym oraz 0,5%
chlorheksydyną, rozmiar chusteczki 17x23cm, 100szt w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odp. Zamawiający oczekuje dostarczenia rękawic do mycia ciała pacjenta zgodnych z opisem
w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie chusteczek nasączonych 70%
z alkoholem z dodatkiem 0,5% chlorcheksydyny.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 20 dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g
chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji



powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie
producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)-
w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe  nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g
chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie
producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)-
w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 21 dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g
chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie
producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)-
w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe  nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g
chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie
producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają
dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V
(HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)-
w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki
12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. W zadaniu 21 Zamawiający dopuści do oceny chusteczki wielkości 17x23cm, 100 szt.
w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku zaoferowania opakowania po 100
szt. dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 31 dopuści:
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Suche chusteczki
przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy



i celulozy o wymiarach 30 x 34 cm. Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego,
stabilne do 28 dni. Gramatura chusteczek 70g/m 2. Opakowanie posiada etykietę  służącą do
oznakowania gotowego opakowania (nazwa środka, stężenie %, termin przydatności, nazwisko
osoby przygotowywującej) Ilość chusteczek w opakowaniu: 100.
lub
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Suche chusteczki
przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z poliestru, wiskozy
i celulozy o wymiarach 18 x 25 cm. Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego,
stabilne do 28 dni. Gramatura chusteczek 70g/m 2. Opakowanie posiada etykietę  służącą do
oznakowania gotowego opakowania (nazwa środka, stężenie %, termin przydatności, nazwisko
osoby przygotowywującej) Ilość chusteczek w opakowaniu: 300.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. DLA
PEWNOŚCI PROSZĘ O POTWIERDZENIE, ŻE ZAMAWIAJĄCY MA NA MY ŚLI
OPAKOWANIA TWARDE Z WKŁADEM SUCHYCH CHUSTECZEK W ŚRODKU, A NIE
SAME WKŁADY.

Odp. Zamawiający dopuści proponowane w pozycji 1 suche chusteczki. W przypadku zaoferowania
chusteczek w opakowaniu 100 szt. należy wycenić 150 op/100 szt. Zamawiający ma na myśli
opakowania twarde z wkładem suchych chusteczek a nie wyłącznie wkłady.

9. Dotyczy zadania 30 pozycji 1:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 30 pozycji 1 preparat w opakowaniu o pojemności 750 ml,
po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgoda na
powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży
się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości (dla
celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku) przy zachowaniu
pozostałych wymagań SIWZ.

10. Zad. 3
Prosimy o potwierdzenie że zamawiający oczekuje pełnej skuteczności grzybobójczej (C.
Albicans, A. Niger).

Odp. W zakresie zadania 3 Zamawiający oczekuje pełnej skuteczności grzybobójczej( C. Albicans, A.
Niger).

11. Zad. 17 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu skutecznego wobec B, F, Tbc – 15 s, V(Rota,
Noro, Adeno , Polio) - 30 sek, spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. Preparat jest
aktualnie stosowany w szpitalu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego preparatu i oczekuje preparatu zgodnego
z SIWZ.

12. Dotyczy ZADANIA 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania B (w tym
aktywny wobec najbardziej opornych szczepów: MRSA, Acinecobacter baumannii ESBL,
Escherichia coli ESBL, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae ESBL, Listeria
monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis) , F (C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,
Herpes, Corona) w czasie dzialania 15 min.,, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

13. Dotyczy ZADANIA 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie chlorku
didecylodimetyloamoniowego i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, posiadający
przyjemny, niedrażniący zapach spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B (w tym
wielooporne Achromobacter  denitrificans, Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter
aerogenes ESBL, Enterobacter  cloacae ESBL, Enterobacter  cloacae OXA 48, Enterococcus
faecium VRE,  Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Klebsiella pneumoniae
KPC, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus MRSA), F,, Tbc
(M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, VRS, Polyoma, Corona, , Adeno,
Noro), produkt przetestowany zgodnie z normą EN 16615 ?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

14. Dotyczy ZADANIA 11:



Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat oparty na nadwęglanie sodu, TAED, związkach
powierzchniowo-czynnych, działający w wymaganym spektrum w czasie do 15 min.,
konfekcjonowany w opakowania 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pełnego spektrum biobójczego.

15. Dotyczy ZADANIA 17:
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat zawierający substancje nawilżające,
regenerujące tj. glicerynę, bisabolol, kwasy tłuszczowe, o działaniu B, F, Tbc, V (Polio, Adeno,
Noro) w czasie 30 sek., spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Preparat
konfekcjonowany jest w opakowania pasujące do dozowników Dermados, które posiada
Zamawiający. Zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującą normą EN 1500 czas higienicznej
dezynfekcji rąk powinien trwać nie krócej niż 30 sek., dlatego wymóg, aby oferowany preparat
działał na B, F – 15 s, Noro, Rota, Tbc 20 s, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, skoro
użytkownicy dezynfekują ręce nie krócej niż 30 sekund. W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego preparatu w pozycji 1.

16. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ
o pH 4-6, czyli bardzo nieznacznie odbiegającego od wymagań Zamawiającego? Tak niewielka
różnica nie ma żadnego wpływu na właściwości użytkowe preparatu, dlatego w przypadku
odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego preparatu w pozycji 2.

17. Dotyczy ZADANIA 18:
Poz. 1 - Czy  Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej
rąk na bazie jednego alkoholu etylowego z dodatkiem składników chroniących i pielęgnujących
skórę pochodzenia roślinnego typu bisabolol oraz substancji nawilżających np. gliceryna,
glicerydy, bez zawartości chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych, o dużo szerszym
spektrum bójczym niż opisano w SIWZ : B (EN 13727-30 sek.), pełne grzybobójcze – C. albicans,
A. niger (EN 13624 – 30 sek.), Tbc (EN 14348 – 30 sek.), pełne spektrum wirusobójcze EN 14476
– HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Herpes, Corona A H1N1 – 30 sek., posiadający
status produktu biobójczego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

18. Poz. 2 - Czy  Zamawiający dopuści do oceny preparat w żelu do dezynfekcji higienicznej
i chirurgicznej rąk na bazie alkoholu etylowego z dodatkiem składników chroniących
i pielęgnujących skórę pochodzenia roślinnego typu bisabolol oraz substancji nawilżających np.
gliceryna, glicerydy, bez zawartości barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny,
związków amoniowych i pochodnych fenolowych, o dużo szerszym spektrum bójczym niż
opisano w SIWZ : B (EN 13727-30 sek.), pełne grzybobójcze – C. albicans, A. niger (EN 13624 –
30 sek.), Tbc (EN 14348 – 30 sek.), pełne spektrum wirusobójcze EN 14476 – HIV, HBV, HCV,
Polio, Adeno, Noro, Rota, Herpes, Corona A H1N1 – 30 sek., spełniający pozostałe wymagania
SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

19. Dotyczy ZADANIA 19:
Poz. 1 - Czy Zamawiający wymagając  preparatu o działaniu sporobójczym oczekuje skuteczności
wobec spor B. subtilis, C. difficile, B. cereus, C. sporogenes?

Odp. Zamawiający nie stawiał takich wymagań.

20. Poz. 2 – Czy Zamawiający wymagając preparatu o właściwościach dezynfekujących oczekuję
działania na B, F (C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 minut?

Odp. Tak.

21. Dotyczy ZADANIA 20:
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o rozmiarze 18 x20 cm, posiadające dopuszczenie
producenta do głowic USG, spektrum działania B (MRSA), F (C. albicans) – 5 min., V (HBV,
HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) -1 min. , Tbc (M. terrae) – 15 min.,
badania wykonane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, spełniające wszystkie
pozostałe wymagania SIWZ?



Odp. Nie, zamawiający oczekuje chusteczeczek zgodnych z opisem w SIWZ.

22. Dotyczy ZADANIA 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji natłuszczającej o działaniu
pielęgnującym i regenerującym skórę z dodatkiem kwasu hialuronowego, wosku pszczelego,
kolagenu, elastyny, kompleksu witamin C, E, F o przyjemnym delikatnym zapachu, spełniający
pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

23. Dotyczy ZADANIA 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do wstępnej dezynfekcji i mycia
brudnych narzędzi, zawierającego w swoim składzie IV rzędowe związki amoniowe, kompleks
enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), niejonowe związki powierzchniowo czynne, o spektrum B
(w tym szczepy  wielooporne Acinetobacter baumanii BLSE, Enterobacter cloacae OXA 48,
Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumonia OXA 48,
Staphylococcus aureus (MRSA) – 15 MIN. Tbc (M. terrae – EN 14563) – 15 min. F (C. albicans)
– 15 min., V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia – 5 minut, konfekcjonowanego w op. 750 ml,
po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanego preparatu przy zachowaniu
pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania 750 ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości – łączna ilość 320 litrów (dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań
do 2 miejsc po przecinku).

24. Dotyczy ZADANIA 29:
Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie niejonowych i
anionowe środków powierzchniowo czynnych, kompleksu enzymatycznego (proteaza, lipaza,
amylaza), substancji pomocniczych, przeznaczonego do mycia w ultradźwiękowych urządzeniach
myjących oraz mycia manualnego, o pH 8,5, konfekcjonowanego w op. a’ 1L po odpowiedni
przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

25. Poz. 1 – Czy w przypadku zaoferowania preparatu o stężeniu roztworu roboczego 0,5%
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 30L koncentratu (ilość litrów r-r pozostanie bez zmian)?

Odp. Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

26. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie: czwartorzędowy
węglan amoniowy, niejonowe związki powierzchniowo-czynne, kompleks enzymów (proteaza,
amylaza i mannaza), środki chelatujące, spektrum działania B (EN 14561), F –C. albicans (EN
14562), V(HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) 0,5% w czasie 5 minut, Tbc (M. terrae – EN
14348) 2% w czasie 15 minut konfekcjonowanego w op. 1L po odpowiednim przeliczeniu
zapotrzebowania? Narzędzia mogą być przechowywane w roztworze do 72 godzin.

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

27. Dotyczy ZADANIA 31:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek wykonanych z wysokiej
jakości włókniny, nie pyłowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcia,  o wymiarach 16x39 cm,
zalewane 1,4 l roztworu roboczego (pojemnik o poj. 4L), stabilne 28 dni, nie posiadające statusu
wyrobu medycznego?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

28. Dotyczy ZADANIA 32:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  spełniającego wymagania SIWZ,
działający w spektrum B (w tym MRSA), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota,
Vaccinia) do 5 min. oraz Tbc i Papova do 15 min.?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z SIWZ.

29. Dotyczy ZADANIA 34:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat spełniał wymogi normy EN 1499
„Higieniczne mycie rąk”?

Odp. Zamawiający nie stawiał takich wymagań.



30. Pytanie do umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w pkt 4.1 kwoty „50 zł” kwotą „30 zł”

Odp. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XVI. 4.1. odnośnik drugi na następujący: „ - za
zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20 złotych za każdy dzień zwłoki – dotyczy
zadania 34 poz. 2,”

31. Ogólne warunki umowy pkt. 4.1 tiret drugi. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 50
złotych (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 złotych (...)".

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 30.

32. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 2 preparatu o spektrum działania zgodnym z normą EN14885
B (Tbc), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota) , faza 2.1 spełniającego wszystkie pozostałe
wymogi zawarte w SIWZ.

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ

33. Czy w zadaniu 4 w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu Zamawiający wymaga
preparatu skutecznego wobec R027 - epidemicznego, wysoce wirulentnego rybotypu Cl. Difficile,
powodującego zachorowania o ciężkim przebiegu i wysokiej śmiertelności?

Odp. Zamawiający nie stawiał takich wymagań.

34. Czy w zadaniu 5 Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych
(nieodpornych na działanie alkoholi) powierzchni sprzętu medycznego zawierający niewielką
domieszkę alkoholi (do 30g/100g), spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści domieszkę alkoholu ( do 30 g/100 g) przy spełnieniu pozostałych
wymagań SIWZ.

35. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 18 poz. 2 preparatu w postaci żelu na bazie alkoholu
etylowego spełniającego wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

36. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 20 chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów
medycznych o spektrum działania: B (EN 16615) - 2 min., F (EN 16615) – 1 min., V (HIV, HBV,
HCV, Adeno, Polioma) – 30s, V (Noro) – 15 min., Tbc – 5 min, S (Cl. Difficile ) – 5 min.,
spełniających wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

Odp. Nie.

37. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 28 poz.1 preparatu zawierającego w składzie związek
kompleksujący jony metali (etidronian czterosodowy), spełniający wszystkie pozostałe wymogi
zawarte w SIWZ.

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę.

38. Czy w Zadaniu 28 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o pH 1, spełniający pozostałe wymogi
zawarte w SIWZ?

Odp. Tak Zamawiający wyraża zgodę.

39. Czy w Zadaniu 30 Zamawiający dopuści preparat sporobójczy o spektrum działania: B, F, Tbc, V
(HIV, HCV, HBV, Adeno, Polio, Noro), S (Cl. Difficile) – 5 min., spełniający wszystkie pozostałe
wymogi zawarte w SIWZ?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie 4
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli preparat posiada badania skuteczności wobec Clostridium
Difficile w stężeniu 6000ppm ilość roztworu roboczego ma być przeliczona dla 6000ppm, a nie
10000ppm.

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający będzie przeliczał roztwór roboczy dla 10000 ppm (spektrum S
Clostridium difficile w warunkach brudnych).

41. Zadanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści preparat posiadający Pozwolenie na obrót produktem biobójczym, do
dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, do stosowania w
obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z
żywnością, o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa,



nterococcus hirae, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes), Tbc, F w warunkach brudnych  (Candida albicans ) -0,5% w 5 minut, A.niger –
2% w 5 minut – EN 1659 i 6% w 5 minut – EN 13697), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,) w
czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, oraz Adeno w czasie 30 minut i stężeniu 2% i Noro w czasie
15 minut i stężeniu 3%, na bazie związków amonowych, spełniający wymagania SIWZ? Preparat
ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest
konkurencyjny cenowo, ponieważ 1 litr roztworu roboczego kosztuje mniej, niż w przypadku
innych produktów o stężeniu 0,25%.

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

42. Zadanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi, niezawierający aldehydów, chlorheksydyny,
chloru, fenoli, glioksalu, pochodnych biguanidyny, zawierający niewielki dodatek chlorku
didecylodimetyloamonu (1,5%) o szerokim spektrum działania: B (Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae),  F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno,
Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie,
posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, produkowany
w Polsce, konkurencyjny cenowo? Dzięki takiemu składowi zamawiający otrzymuje preparat o
szerokim synergistycznym działaniu  substancji z różnych grup chemicznych, który gwarantują
wysoką skuteczność bójczą oraz brak możliwości narastania oporności drobnoustrojów na środki
dezynfekujące.

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

43. Zadanie nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie
alkoholi: alkohol etylowy (80,5%), propan-2-ol (8%), zawierający środki nawilżające,
pielęgnujące, regenerujące, natłuszczające skórę rąk (gliceryna i pantenol), kompatybilny z
dozownikami Dermados, posiadający badania dermatologiczne, niezawierający barwników i
substancji zapachowych, o spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) w czasie 1 minuty, Tbc
(M.terrae, M.avium) w czasie 3 minut, F (Candida albicans, Aspergillus Niger) w czasie 5 minut,
posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791 (Faza 2 Etap 2) w czasie 1,5
minuty oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 (Faza 2 Etap 2) w czasie 30 sekund?

Odp. Nie.

44. Zadanie nr 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści  preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający 3
substancje czynne: alkohol etylowy, propan-2-ol, chlorek didecylodimetylo amonowy,
zawierający środki nawilżające, pielęgnujące, regenerujące, natłuszczające skórę rąk (gliceryna i
pantenol), kompatybilny z dozownikami Dermados, posiadający badania dermatologiczne,
niezawierający barwników i substancji zapachowych, o spektrum działania: B, V (Polio, Adeno),
Tbc (M.terrae, M.avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), posiadający badania dla
chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791 (Faza 2 Etap 2) w czasie 1,5 minuty oraz dla
higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 (Faza 2 Etap 2) w czasie 30 sekund?

Odp. Tak przy zachowaniu wszystkich zapisów w SIWZ i możliwości zastosowania do koszyków
metalowych do opakowań 500 ml, które posiada Zamawiający.

45. Zadanie nr 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu etylowego (72 g), zawierający glicerynę, która wygładza skórę rąk i pomaga szybko
odbudować właściwą mikroflorę, naturalne nawilżenie i odbudować funkcje chroniące skórę, o
właściwościach hipoalergicznych, niezawierający barwników i substancji zapachowych,
kompatybilny z dozownikami Dermados, posiadający badania dermatologiczne, o czasie
chirurgicznej dezynfekcji rąk - 90 sekund (PN-EN 12791) i czasie higienicznej dezynfekcji rąk –
30 sekund (PN-EN 1500), o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV,
HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Adeno) w czasie 30 sekund?

Odp. Nie. Oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

46. Zadanie nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego, który
wymaga użycia buforu (załączona do kanistra buteleczka), ale dzięki temu roztwór roboczy
posiada większą aktywność i wykazuje znacznie krótszy czas działania, niż wymagany w SIWZ:
B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN 14348, EN 14563), wirusy (w tym



Polio i Adeno, EN 14476) w czasie 5 minut i spory EN 13704) w czasie 15 minut, o aktywności
roztworu roboczego 4 tygodnie robocze, spełniający wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści preparat, który wymaga użycia buforu, przy zachowaniu pozostałych
warunków SIWZ oraz dostarczenia preparatu z poz 2.

47. Zadanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach
dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach
medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, posiadający oświadczenie producenta o
stosowaniu do głowic USG, nasączone roztworem QAV, wolne od alkoholu i aldehydów, o
bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans),
Noro w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS,
Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyomavirus w czasie 5 minut, Tbc, Rota, Aspergillus niger w
czasie 15 minut?

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ

48. Zadanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym
powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła
akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy,
meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum
działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN
13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN
14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, o przyjemnym
zapachu lub bezzapachowy, posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach
noworodkowych?

Odp. Nie, oczekujemy preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

49. Zadanie 2
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu dopuszczonego do obrotu jako wyrób
medyczny.

Odp. Zamawiający dopuści do oceny preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny pod warunkiem
zachowania wymagań określonych w SIWZ. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt.:

∗ III SIWZ
zapis o treści:
„Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr
126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.)

− w zakresie zadania 2, 4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r.
o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.).”

otrzymuje brzmienie:
„Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz.
U. Nr 126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.)

− w zakresie zadania 4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu
o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13
września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.)

− w zakresie zadania 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez
Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.) lub do obrotu i do używania w Polsce
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876
ze zm.)”



∗ VI. 4. kropka pierwsza
zapis o treści:
„ · aktualne  dokumenty  stwierdzające dopuszczenie oferowanych asortymentów:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr
126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),

− w zakresie zadań: 2, 4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r.
o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.),”

otrzymuje brzmienie:
„ · aktualne  dokumenty  stwierdzające dopuszczenie oferowanych asortymentów:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz.
U. Nr 126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),

− w zakresie zadań: 4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r.
o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.),

− w zakresie zadania 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez
Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.) lub do obrotu i do używania w Polsce
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876
ze zm.),”

∗ XVI. 1.2.
zapis o treści:
„1.2. Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr
126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),

− w zakresie zadań: 2, 4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o
produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.).”

otrzymuje brzmienie:
„1.2. Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone:
− w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33  - do

obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),

− w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z  zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz.
U. Nr 126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),

− w zakresie zadań:  4, 17 poz. 1, 18 poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r.
o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.)

− w zakresie zadania 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez
Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.) lub do obrotu i do używania w Polsce



zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876
ze zm.).”

50. Zadanie 3
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w spektrum bójczym preparatu pod skrótem F ma na
myśli pełne działanie grzybobójcze, czy jedynie działanie na drożdże.

Odp. Zamawiający oczekuje pełnego działania grzybobójczego ( C. Albicans, A.Niger).

51. Zadanie 10
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie chlorheksydynę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza preparatu z chlorcheksydyną.

52. Zadanie 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balsamu do regeneracji skóry rąk, której
głównym składnikiem jest biały olej, nie zawierającej barwników i składników alergizujących,
idealnego do regeneracji skóry rak do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej, szybko się
wchłaniającego i nie pozostawiającego tłustej powłoki, zawierającego panthenol, glicerynę. Bez
dodatku parabenów. Produkt nie osłabia działania preparatu do dezynfekcji rąk. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z opisem w SIWZ.

53. Zadanie 31
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie suchych chusteczek w opakowaniach (rolkach)
zawierających po 130 sztuk chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających
pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanych chusteczek w opakowaniu po
130 sztuk chusteczek przy zachowaniu pozostały wymogów SIWZ z odpowiednim przeliczeniem
ilości – łączna ilość 15000 chusteczek (dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2
miejsc po przecinku). Zamawiający oczekuje dostarczenia sztywnego wiadra do każdej rolki
chusteczek.

54. Zadanie 32
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu skutecznego wobec B, F (C. albicans), V
(Rota, Vaccinia, Papova, BVDV) do 1 minuty, Tbc (M.terrae) i Noro do 15 minut, spełniającego
pozostałe wymagania SWIZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

55. Pytanie ogólne
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego,
tabletkach lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do
4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość
opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odp. W zakresie zadań 1-35 należy podać cenę jednostkową netto za opakowanie z dokładnością do 2
miejsc po przecinku. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy zadania 4 (w załączeniu
zmodyfikowany formularz cenowy zadania 4). W zadaniach, w których Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania różnej wielkości opakowań (do ... litra/ml) Wykonawca winien przeliczyć
ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego litrów.  W przypadku otrzymania ułamkowej ilości
opakowań, należy dla celów obliczeniowych podać  ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku.

56. Dotyczy zapisów w pkt. VI. 4 w zakresie pakietu nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie:

- oświadczenia autoryzowanego dystrybutora zaoferowanych płynów o ich kompatybilności
z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami, a ich użycie nie będzie wymagało zmiany
ustawień parametrów myjni ETD pod względem przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekcji.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach  SIWZ.

57. Dotyczy zadania nr 16 – umowa, pkt 3.4
Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 3.4 umowy, bądź zastąpi go zapisem: “W przypadku zaległości
płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. Opóźnienie
w  płatnościach poniżej 30 dni nie może jednak wpływać negatywnie na realizacje dostaw przez
Wykonawcę.”



Odp. Nie.

58. Dotyczy zadania nr 16 – umowa, pkt 3.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 3.2 umowy? Wykonawca w chwili
wysyłania towaru (wydania zewnętrznego towaru z magazynu) ma obowiązek wystawienia
faktury sprzedaży.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ  Formularz oferty - poprzez dodanie treści oświadczenia
związanego z obowiązkiem stosowania przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) RODO (w załączeniu obowiązujący formularz oferty).

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 25.06.2018 r. do
godziny 12:30.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 25.06.2018 r. na godzinę 13:00.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym
atramentem.
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku
z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto”
nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawy środków dezynfekująco - myjących
Znak sprawy: Z/22/PN/18

„Nie otwierać przed 25.06.2018 r. godz. 13.00”
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 25.06.2018 r. godz. 12.30.



Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień
Publicznych w dniu 25.06.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwieraniu ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie
(ogłoszenie nr 500138945-N-2018 oraz nr 500139022-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.), które
zamieszczone jest także na stronie internetowej Zamawiającego.


