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Katowice, dnia 02.03.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   pprreeppaarraattóóww  ddeezzyynnffeekkccyyjjnnyycchh..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 029 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
 
Pytanie 1) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 i 2 dopuści alkoholowe chusteczki zarejestrowane 
jako wyrób medyczny do mycia i szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych: łóżek i foteli 
zabiegowych, aparatury medycznej, do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji 
oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych, nie zawierające aldehydu i fenolu, posiadające pozytywną 
opinię producenta sprzętu medycznego …………, posiadające przyjemny świeży zapach, o wymiarach 13 x 
20 cm, o spektrum działania B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. Terre), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, wirus 
grypy, Herpes Simple, Ebola, Rota) w czasie 30 sekund, Adeno w czasie 1 min. Konfekcjonowanie w op. 100 
szt. – puszka i wkład? .Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody z powodu nie wiadomej 
zawartości alkoholu (Wykonawca nie określił zawartości % alkoholu), a przedmiot zamówienia określony 
w Pakiecie nr 2 (chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu, wrażliwych na działanie alkoholi) , 
przez Zamawiającego jest kierowany do powierzchni wrażliwych na alkohol.   
 
Pytanie 2) Wzór umowy § 2 pkt. 6) lit c). Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na fakturze lub 
dokumencie dostawy dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych? Odp. Zamawiający precyzuje zapis § 2 pkt 6 lit c) i nadaje mu następujące brzmienie:  
„… dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Dane na fakturze muszą zawierać 
pełne informacje o przedmiocie dostawy tj. nazwa, nr katalogowy, cena netto, wartość podatku VAT, cena 
brutto. Dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4 i 6 do faktury Zamawiający żąda dodatkowych informacji o nr serii i dacie 
ważności dostarczanego produktu. Informacje te muszą być zamieszczone na innym dokumencie, który jest 
załącznikiem do faktury VAT np. WZ...” koniec cytatu. 

Pytanie 3) Wzór umowy § 4 pkt 1). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1 % wartości (...)" na zapis: "(...) 
w wysokości 0,5 % wartości (...)".? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu  
w Projekcie umowy.. 

 Pytanie 4) Wzór umowy § 6 pkt 3). Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy 
(umowa zawarta będzie jedynie na okres 9 miesięcy).  
 
Pytanie 5) Pakiet Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści tabletki o spektrum B, F, Tbc, V, S – do 15 minut warunki 
czyste, B, F, Tbc, V – do 15 minut warunki brudne, przebadane wobec B i F wg. PZH, Tbc wg. metodyki 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, V – wg. EN 14476, S (c. difficile) wg. EN 13704  spełniające pozostałe 
wymigania SIWZ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6) Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wycenę 
preparatu Granudacyn płyn 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)? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wycenę preparatu 
Granudacyn żel na rany, żel, 250 g w ilości 2000 ml czyli 8 opakowań? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 8) Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, 
porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej 
terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, 
inkubatorów. 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 i wkłady do tuby? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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 i wkłady do tub? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9) Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych 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 zabiegowych, lamp, 
inkubatorów. 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 na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów. 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. . Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 

 

                    

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 

                


