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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/133/2015                                                  Sanok, dnia 30.07.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/27/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego 
odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu 
„izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie 
z art. 6 ust.5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej 
Praktyki Medycznej (Dz. U. z dnia 9 września 2002r.)? 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu 
czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę 
produktów leczniczych?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do 
siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy 
typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów 
przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
* Pytanie nr 4 
W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje, w jakich warunkach 
powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu 
(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo 
palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i 
produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami 
wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”? 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 
zamówieniem? 
Odpowiedź: Tak 
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* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu 
Wykonawców bez udziału pośredników?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 7 
Jako Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu na podstawie 
regulacji art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie kierujemy do Państwa następującą 
prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ:  

SIWZ pkt. XXI. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania 
uczciwej konkurencji (środki dezynfekcyjne nie są lekami ratującymi życie) prosimy o 
doprecyzowanie kryterium oceny ofert – termin wykonania dostawy w następujący sposób: 
  Wykonawca , który zaoferuje dostawę do 3 dni roboczych - 3 punkty 
  Wykonawca,  który zaoferuje dostawę do 4 dni roboczych - 2 punkty 
  Wykonawca,  który zaoferuje dostawę do 5 dni roboczych - 1 punkt 
  Wykonawca,  który zaoferuje dostawę do 7 roboczych dni - 0 punktów ( to max. dopuszczony termin 
realizacji zamówienia ). Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku. 

Odpowiedź: Zgonie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 8 
Jako Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu na podstawie 
regulacji art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie kierujemy do Państwa następującą 
prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ:  

1) Wzór umowy par. 4 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i 
zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o 
zmianę zapisu: „(...) w wysokości 2 % wartości towaru (...)” na zapis: „(...) w wysokości 0,5 
% wartości towaru (...)”. 

2) Wzór umowy par. 6 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i 
zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o 
doprecyzowanie zapisu poprzez zapis, iż zmiana umowy winna następowa w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności za zgodą obu stron, w postaci aneksu podpisanego przez obie 
strony. 

3) Wzór umowy par. 9 ust. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i 
zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o 
wykreślenie zapisu par. 9 ust.4 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 9 
Poz. 4 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum 
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut 
z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus  Niger) oraz 
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną 
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na 
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie 
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  
 
* Pytanie nr 10 
Poz. 5 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do 
manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania 
w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak 
stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, 
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spor (C.difficiele)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Posiadającego oświadczenie producenta o 
możliwości używania do endoskopów sztywnych i giętkich. 
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce 
norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna 
prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera 
inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości.  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 11 
Poz 6 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach 
myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V/HIV, 
HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem 
medycznym kl.IIb. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 12 
Poz 8  
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w 
stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, 
Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest 
sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez 
personel. Posiadającego opinię kliniczną szpitala dziecięcego oraz oświadczenie producenta o 
możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 13 
poz 10 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
tabletek chlorowych na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych 
wobec B, Tbc, F, V(Poli i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 
minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 14 
poz 12 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc 
(M.Avium M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających 
oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 15 
poz 12 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i 
konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie 
bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 
13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z 
możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach 
brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w 
takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ  
 
* Pytanie nr 16 
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poz 13 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc 
(M.Avium M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających 
oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 17 
poz 13 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i 
konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie 
bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 
13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z 
możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach 
brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w 
takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 18 
poz 15 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu 
etylowego, 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 w 
warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu 
konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 19 
poz 17 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie 2% roztwór chlorheksydyny w alkoholu etylowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
 
* Pytanie nr 20 
Czy nie zaszła omyłka i w załączniku nr 2 powinno być analogicznie jak w załączniku 8 czyli preparat 
typu Softasep N bezbarwny / zabarwiony lub równoważny? 
Odpowiedź: Załączono na stronie internetowej nowy załącznik nr 2 do SIWZ 
 
* Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wymaga preparatu do mycia rąk bez zawartości kwasów i alkoholi, które mogą 
znacząco wpływać na naturalne pH skóry. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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* Pytanie nr 22 
W związku z tym, że producent wycofał z oferty produkt opisany w zadaniu 20 poz. 2 zwracamy się z 
pytaniem, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu  konfekcjonowanego w 
opakowania 400 ml z przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę czyli -ilość 8 szt. 
Oczywiście produkt spełnia pozostałe wymogi SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu konfekcjonowanego do 400 
ml z odpowiednim przeliczeniem ilość opakowań zaokrągleniem w górę. 

 
 
 
 
 
 
   Z poważaniem  

 
 

 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


