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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 9 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe
na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C.
albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30
minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż 60g/m2?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1
minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż
60g/m2?
Odpowiedź nr 1 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 2 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 10 i 11 dopuści: Chusteczki
bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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,
F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A ,B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie
30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż 60g/m2?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1
minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż
60g/m2?
Odpowiedź nr 2 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 3 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 9 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe
na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C.
albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30
minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż 45g/m2?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1
minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż
45g/m2?
Odpowiedź nr 3 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 4 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 5 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji
powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17x23cm, nasączone 36,8% alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem.
Konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu - (tuba) - Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do
5minut?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12x18cm, nasączone 36,8% alkoholem
izopropylowym, i 47,3% etanolem. Konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba) - Spektrum bakterie, grzyby, drożdże,
wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 5 - Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 10 poz. 1 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe
na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C.
albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30
minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych 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, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Rota w czasie 1
minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 6 – Czy w pakiecie nr 9 poz.4 – Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 5 litrowych?
Odpowiedź nr 6 – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7 – Pakiet 4 poz. 1 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie mieszaniny alkoholi w tym alkoholu
etylowego, zawartość alkoholu powyżej 70% oraz substancji nawilżających i 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. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej
ceny.
Odpowiedź nr 7 – Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 8 – Pakiet 4 poz. 4 - 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,
gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV,
HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie
preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny
Odpowiedź nr 8 – Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 9 – Pakiet 4 poz. 5 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych
gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na
otrzymanie niższej ceny
Odpowiedź nr 9 – Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 10 – Pakiet 4 poz. 6 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i
gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których
stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce
odleżyn.
Odpowiedź nr 10 – Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 11 – Pakiet 4 poz. 7 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie mieszaniny alkoholi w tym alkoholu
etylowego, zawartość alkoholu powyżej 70% oraz substancji nawilżających i 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. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej
ceny.
Odpowiedź nr 11 – Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 12 – Pakiet 4 poz. 8 - Czy zamawiający dopuści piankę w op. 400ml spełniającą pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź nr 12 – Zamawiający dopuszcza wielkość op. 400ml, wtedy ilość szt. 900.
Pytanie 13 – do Pakietu 4 poz. 1- Mając na uwadze, że szpital wyposażony jest w dozowniki łokciowe, prosimy o
potwierdzenie, czy w pozycji 1 Zamawiający na pewno wymaga pompki do każdego opakowania 500ml? Być może jakaś ilość
opakowań jest stosowana w dozownikach, a wycena takiej ilości pompek niepotrzebnie podnosi wartość oferty. W takim
przypadku prosimy o korektę i podanie ilości potrzebnych pompek.
Odpowiedź nr 13 – Zamawiający wykreśla ,,z pompką”.
Pytanie 14 – do Pakietu 4 poz. 2 - Mając na uwadze, że szpital wyposażony jest w dozowniki łokciowe, prosimy o
potwierdzenie, czy w pozycji 2 Zamawiający na pewno wymaga pompki do każdego opakowania 500ml. Być może jakaś ilość
opakowań jest stosowana w dozownikach, a wycena takiej ilości pompek niepotrzebnie podnosi wartość oferty. W takim
przypadku prosimy o korektę i podanie ilości potrzebnych pompek.
Odpowiedź nr 14 – Zamawiający wykreśla ,,z pompką”.
Pytanie 15 – do Pakietu 4 poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie pianki w opakowaniu 400ml z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań, spełniającej pozostałe zapisy siwz.
Odpowiedź nr 15 – Zamawiający dopuszcza wielkość op. 400ml, wtedy ilość szt. 900.
Pytanie 16 – Dotyczy Pakiet 1 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 preparatu w opakowaniach 0,8kg z miarką, z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania siwz.
Odpowiedź nr 16 – Zamawiający dopuszcza wielkość op. 0,8kg, wtedy ilość 53szt.
Pytanie 17 - Dotyczy Ogólnie - Jeśli z przeliczenia ilości dopuszczonych opakowań wychodzi liczba ułamkowa, to czy należy
wycenić zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź nr 17 – Należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się terminy:

-

składania ofert do dnia 11-01-2018r. do godz. 11:00.
otwarcia ofert dnia 11-01-2018r. do godz. 11:00.
UZUPEŁNIENIE I
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający precyzuje opis w Pakiecie 1 poz.3 - ilość pompek dozujących 24szt, w Pakiecie 4 poz. 5 ilość pompek dozujących
80szt.
ZATWIERDZAM

Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
mgr Zbigniew Betlej

Załącznik:
1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy uwzględniający zmiany.

Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
2. a /a

