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Jastrzębie - Zdrój, 13.02.2019 r.

BZP.38.382-9.22.19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy
środków do mycia i dezynfekcji BZP.38.382-9.19
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 13.02.2019 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści równoważny bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci żelu o
neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do
72 godzin i nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi,
preparat w opakowaniu 750 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie preparatu zgodnego z SIWZ, w którym działanie bakteriobójcze i
grzybobójcze osiągnięte jest w stężeniu od 0,5% w 15 minut w 20°C, a działanie na wirusy osłonkowe
( włącznie z HIV, HBV, HCV) w stężeniu od 1% w 15 minut w 20°C.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 2 w poz. 4 w kolumnie „Czas
działania bójczego” zmienia zapis z:

5 min.

10 min

który otrzymuje brzmienie:
15 min.
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10 min

15 min

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 3 poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycji
preparatu o czasie działania bójczego 15 min ? Wg wiedzy Oferenta wymagany przez Zamawiającego
preparat działa w czasie 15 min, a nie w czasie 2 min.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 3 poz. 2
W związku z nowelizacją badań oraz ulotek w/w preparatu prosimy Zamawiającego o wyrażenie
zgody na zaoferowanie produktu wykazującego działanie prątkobójcze w stężeniu 1% w czasie do 15
min oraz działanie sporobójcze w stężeniu 2% do 2 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 3 w poz. 2 w kolumnie „Stężenie
roztworu %” i „Czas działania bójczego” zmienia zapis z:
Stężenie
Czas
roztworu Działania
%
bójczego

do 2%

do 10
min.

1%

do 2
godz.

który otrzymuje brzmienie:
Stężenie
Czas
roztworu Działania
%
bójczego

do 1%

do 15
min.

2%

do 2
godz.

Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy
§8 ust. 1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 100,00
złotych”?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 9 poz. 2
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie i określenie minimalnej gramatury gąbek w pakiecie nr 9
pozycja nr 2.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 9 w poz. 2 w kolumnie „Wymiary”
zmienia zapis z:
Wymiary
20 cm x 12
cm x 0,5 cm

który otrzymuje brzmienie:
Wymiary
20 cm x 12
cm x 0,5 cm
gramatura
min.
100g/m2

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami
myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, o
gramaturze 100g/m2. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną
instrukcją stosowania oraz składem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. Pakietu 9 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała posiadające badania aplikacyjne przeprowadzone na
25 osobach?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9 dot. Pakietu 9 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści piankę z żelem myjącym w opakowaniu jednostkowym a'20 sztuk z
nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem z przeliczeniem podanych
ilości na 24 opakowania?
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 9 w poz. 3 w kolumnach „J.m.” i
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

„Ilość op.” zmienia zapis z:
Op =

20

min
24 szt

który otrzymuje brzmienie:
Op = min
24 szt

20

lub

Op = min
20 szt

24

Pytanie nr 10 dot. Pakietu 3 poz. 5
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 5 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone
36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniutuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i
brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone
36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniutuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i
brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone
36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniutuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i
brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. Pakietu 3 poz. 7
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 7 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 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,
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tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach
operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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 (skład: 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 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 zabiegowych, lamp, inkubatorów.
Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. 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.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. Pakietu 8 poz. 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 2 i dopuści:
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny, o gramaturze 70g/m2,
nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydybą, rozmiar złożonego gazika
4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w
saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, Spektrum:
B, F w 15 sekund.
Odpowiedź
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13 dot. Pakietu 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat o gęstości w zakresie >=1,11 - <=1,12 g/ml.
Mając na uwadze fakt, iż gęstość preparatów chemicznych niejednorodnych nie jest wartością stałą ,
jest uzależniona od kilku czynników , w tym ciśnienia i temperatury, prosimy o dopuszczenie
preparatu o wartości j.w , przy czym średnia gęstość ww. preparatu w temp. 20 C wynosi 1,097 g/ml,
co jest zgodne z wymogami SIWZ, ponadto oferowany preparat spełniać będzie wszelkie pozostałe
wymogi określone w SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14 dot. Pakietu 5 oraz wzoru umowy
Pakiet 5. Formularz cenowy oraz par. 6 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie wymogu odbioru
zużytych opakowań. Zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 143, która zastąpiła ustawę z dnia 11.01.2001r. o substancjach i
preparatach chemicznych (z dniem 08.04.2011r.). oraz ustawą z dnia 13.06.2013r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz.U z 2018r. poz. 150, która zastąpiła ustawę z dnia
11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z dniem 01.01.2014r.). Zamawiający nie
może nałożyć na Wykonawcę w ramach wymagań związanych z realizacją powierzonego zamówienia
w przypadku artykułów dostarczanych przez Wykonawcę (które nie są środkami ochrony roślin),
obowiązku odbioru opakowań bądź odpadów opakowaniowych. Obowiązek zagospodarowania
odpadów opakowaniowych to nie jest zwykły obowiązek, który może zostać zrealizowany przez
każdy podmiot i który można przenieść na każdy inny podmiot. Realizacja tego obowiązku jest
obwarowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nadzorem organów
publicznych, co oznacza że nie każdy wykonawca może taki obowiązek realizować (zgodnie z
prawem).
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15 dot. Pakietu 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji nr 1 oraz utworzenie z nich
osobnego pakietu? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest
dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania
pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne, ponieważ
pozwoli to na złożenie ofert większej ilości oferentom.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 16 dot. Pakietu 3 poz. 2
Pakiet 3 poz. 2 - czy Zamawiający dopuści preparat w proszku do dezynfekcji i czyszczenia
powierzchni w op. 20 g z odpowiednim przeliczeniem ilości na bazie kwasu nadoctowego,
bezzapachowy, o pH 8, działający na silne zabrudzenia organiczne, łatwo usuwający zaschniętą krew
o działaniu wobec B, F w czasie 5 min., (aspergillus brasiliensis) w czasie 15 min., Tbc (zgodnie z EN
14348) w czasie 15 min., V (zgodnie z EN 14476) w czasie 30 min. w stęż. 2%, S zgodnie z EN 13704
w ciągu 30 min. w steż. 1% zarejestrowany jako wyrób medyczny?
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Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 17 dot. Pakietu 3 poz. 4
Pakiet 3 poz. 4 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych
związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova,
polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada
w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze
50g/m2 posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z
odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa,
wyrób medyczny kl. IIB.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18 dot. Pakietu 3 poz. 5
Pakiet 3 poz. 5 - czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia nasączone alkoholem
(etanolem) bez dodatku innych alkoholi i QAC do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych,
odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów,
klawiatur i paneli kontrolnych działające wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie
z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476 w czasie do 1 minuty?
Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze ok 50
g/m2. Opakowanie 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flowpack z plastikowym
klipsem zamykającym, wyrób medyczny kl. IIA.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 19 dot. Pakietu 3 poz. 6
Pakiet 3 poz. 6 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych
związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova,
polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada
w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze
50g/m2 posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z
odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa,
wyrób medyczny kl. IIB.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20 dot. Pakietu 3 poz. 7
Pakiet 3 poz. 7 - czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych
powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych
związków amonowych o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova,
polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min.? Roztwór, którym są nasączone chusteczki nie posiada
w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze
50g/m2 posiadają opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie 100 szt. (z
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odpowiednim przeliczeniem ilości) typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa,
wyrób medyczny kl. IIB.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21 dot. Pakietu 3 poz. 8
Pakiet 3 poz. 8 - czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych,
trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie, na bazie etanolu, zawierający
w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, niezawierający substancji
zapachowych o spektrum działania B EN 13727 (łącznie MRSA), Tbc EN 14348, F (C. albicans) EN
13624, V (Adeno, Polio, Rota, Noro) EN 14476 w czasie 1 min? Środek może być stosowany do
powierzchni mających kontakt z żywnością, wyrób medyczny kl. IIA.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22 dot. Pakietu 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w proszku do mycia i dezynfekcji
narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, inkubatorów oraz innych wyrobów
medycznych, zawierającego w składzie kompleks enzymatyczny (lipaza, amylaza, peoteaza), TEAD,
nadwęglan sodu, inhibitory korozji oraz surfakanty zapobiegające pyleniu proszku, nie wymagający
użycia aktywatora? Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum i czas działania
dla wysokiego obciążenia organicznego: B ( w tym MRSA), F (C. ALBICANS, A. brasiliensis), Tbc
(M. terrae, M. Avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota), C. difficile 2% w 10 minut,
B. subtilis 2% w 15 minut. Opakowanie 1,5 kg i 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. W cenie
paski testowe.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23 dot. Pakietu 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Chloramix DT w tabletkach na bazie
dihydratu dichloroizocyjanuranu sodu, obecnie stosowanego u Zamawiającego, do dezynfekcji
powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną, skutecznego wobec B,
Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - w czasie 15 minut?
Produkt biobójczy. Opakowania a 300 szt. tabletek. Prosimy o wskazanie wymaganej ilości litrów
roztworu roboczego celem złożenia porównywalnych ofert. Cena jednostkowa netto zostanie podana
za 1 opakowanie a 300 szt. tabletek.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24 dot. Pakietu 4 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów do antyseptycznego mycia ciała i
włosów tzn. Octenisan wash lotion oraz Octenisan wash mitts, zawierające substancję antybakteryjną
(oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Oba preparaty (płyn i rękawice) zarejestrowane
jako kosmetyk. Opakowania zgodne z SIWZ.
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Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że
dopuszcza, preparaty do antyseptycznego mycia ciała i włosów tzn. Octenisan wash lotion oraz
Octenisan wash mitts, zawierające substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu
bójczym. Oba preparaty (płyn i rękawice) zarejestrowane jako kosmetyk. Opakowania zgodne z
SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25 dot. Pakietu 4 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia ciała i włosów pacjentów przed
zabiegami operacyjnym tzn. Octenisan wash lotion, zawierający substancję antybakteryjną
(oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym. Preparat zarejestrowany jako kosmetyk.
Opakowanie zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że
dopuszcza, preparat do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnym tzn. Octenisan
wash lotion, zawierający substancję antybakteryjną (oktenidynę) o potwierdzonym działaniu bójczym.
Preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie zgodne z SIWZ. W związku z powyższym
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26 dot. Pakietu 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydajny preparat do dezynfekcji oraz dekalcyfikacji urządzeń do
hemodializy oraz stacji uzdatniania wody, zawierający kwas nadoctowy (<1%), kwas octowy (1025%) oraz nadtlenek wodoru (5-8%), o niskim pH 1,5 oraz gęstości 1,04 g/cm3? Posiada
potwierdzone działanie bójcze B, Tbc, F (drożdżobójcze) i V (Adeno, Polio) w stężeniu 3% i czasie
do 10 minut. Możliwość rozszerzenia skuteczności o pełną grzybobójczą przy zwiększeniu stężenia do
4%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 27
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość
opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 28 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wymóg nr serii i daty ważności na dokumencie WZ dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i
wyrobów medycznych.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 4 ust. 9. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...), Wykonawca jest zobowiązany do
realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową" poprzez zapis: (...), Wykonawca jest

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

zobowiązany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową jeżeli zaległość płatnicza
po stronie Zamawiającego nie przekroczy 60 dni".
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 8 ust.1 lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 8 % wartości umowy brutto
(...)" na zapis: "w wysokości 8 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)".
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit c). Prosimy o zmianę zapisu:"(...) nie mniej niż 100 złotych (...)" na
zapis: "(...) nie mniej niż 20 złotych (...)".
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 32 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit e). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 3 % wartości umowy
brutto" na zapis: "(...) w wysokości 3 % wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej
umowy".
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 33 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit f). Prosimy o zmianę zapisu:"(...) w wysokości 1 % wartości (...)" na
zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 34 dot. wzoru umowy
Wzór umowy par. 8. ust. 1 lit b), d), g). Prosimy o wykreślenie zapisów par. 8. ust. 1 lit b), d), e), g)
gdyż są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z możliwą szkodę dla Strony.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 – Preparaty do
maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 – Preparaty do
mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 9 – Gąbki
myjące) po zmianach z dnia 13.02.2019 r.
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Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako
integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

