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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/36/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SPZOZ Sanoku. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia i wzoru umowy 
 
Pytanie nr 1 – dot. zad. nr poz 5 
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
równoważnego preparatu dezynfekującego spełniającego 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: Zamawiający dopuszcza preparaty równoważne spełniające zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dot. zad. nr poz 8 

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
równoważnego 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. Roztwór roboczy preparatu nie jest żrący. 
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza preparaty równoważne spełniające zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 – dot. zad. nr poz 24 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 
równoważnych 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 – dot. zad. nr Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ par. 3 ust  3. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz 
zasadą równości stron, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie zobowiązany jest on do zapłaty kary 
umownej w wysokości 5 % wartości umowy” na zapis: „W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z 
obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w 
wysokości 5 % wartości części dostawy, której dotyczą obowiązki wynikające z par. 3, a z których Wykonawca 
się nie wywiązał”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 5 – Dot. wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ par. 4 ust  2. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz 
zasadą równości stron, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku nie dostarczenia towaru w 
określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % wartości towaru nie 
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dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może 
trwać dłużej niż 5 dni” na zapis: „W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z 
zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 6 – dot. poz nr 7 

Zamawiający w załączniku nr 2 dla pozycji 7 preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc 
trudnodostępnych określił wymaganą ilość 1100 a 1L oraz jako oddzielną pozycję ten sam preparat w 
opakowaniach ze spryskiwaczem – 200 szt. W załączniku nr 8 Zamawiający określa wymagany w pozycji 7 
preparat w opakowaniach 1L plus 200 sztuk pompek.  Prosimy o ujednolicenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla poz. 7: Mikrozid a 1l lub równoważny op. 1100, Mikrozid ze 
spryskiwaczem lub równoważny op. 200. 
 
Pytanie nr 7 – dot. poz. nr 7 

Zamawiający w załączniku nr 2 i załączniku nr 8 dla pozycji 6 – preparat do dezynfekcji i sterylizacji 
chemicznej endoskopów określił różną ilość wymaganych pasków – 6 opakowań (360szt) / 8 opakowań 
(480szt). Prosimy o doprecyzowanie jaka jest wymagana ilość pasków. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla poz. 6: Paski do Cidexu x 60szt op. 8.  
 
Pytanie nr 8 – dot. poz. nr 6 

Czy Zamawiający żąda preparatu, który posiada potwierdzenie o kompatybilność wystawione przez wszystkie 
wymienione firmy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 – dot. poz. nr 6 

Czy czas działania preparatu równy 14 dni ma charakter obligatoryjny, czy stanowi odniesienie do ewentualnych 
przeliczeń dla preparatów o innym czasie działania? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 – dot. poz. nr 14 

Z przeprowadzonych analiz Instytutu Medycyny Pracy w łodzi wynika, ze QAV jest niebezpieczne dla 
skóry, gdyż jest jedną z najsilniejszych reakcji niepożądanych na skórze, w związku z powyższym 
prosimy o dopuszczenie do oceny preparat równoważny, alkoholowy, nie zawierający QAV. Preparat 
jest przebadany dermatologicznie, spełnia wymagania SIWZ i normy europejskie. Preparat 
charakteryzuje się działaniem natychmiastowym i przedłożonym, zawiera substancje pielęgnujące, jest 
wolny od substancji alergizujących. Preparat dedykowany jest dla osób o wrażliwej skórze tj. osób z przyczyn 
zawodowych często dezynfekujących ręce a nawet dzieci od 3 roku życia.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 11 – dot. poz. nr 24 

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczki do dezynfekcji i mycia wszelkich delikatnych powierzchni 
wyposażenia medycznego wrażliwego na działanie alkoholi, jak np. aparatura medyczna, operacyjna, głowice 
usg, aparaty słuchowe itp. Chusteczki na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych wykazują 
działanie bakterio-; grzybo- i wirusobójcze (HBV, HCV,Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV,H1N1). 
Rozmiar 18 x 20cm, op.100szt. Chusteczki przebadane dermatologicznie, bezpieczne dla użytkownika.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
 

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

 Z poważaniem, 


