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Puszczykowo, dnia 28 września 2017 r.  

 

Szp.12/24/2/17 

  

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

dostawa preparatów dezynfekcyjnych, myjących oraz pielęgnacyjnych 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach od 26 do 27 września 2017 r. 

 

Pytanie 1 

„Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ –  formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) w Części 7 – 

Preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk i skóry, w pozycji nr 6, w taki sposób, iż ustala wymagania 

produktu w niej wskazanego jako dotyczące produktu biobójczego. 

 

Pytanie 2 

„Dotyczy części 1 pozycji 1: 

Czy Zamawiający w części 1 pozycji 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do manualnego 

mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, m.in. endoskopów (w tym wrażliwych na działanie 

temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) 

w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy 

i amylazy), N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetylo)propionian amonowy (DMPAP) i alkilotriaminę? Posiada badania 

Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Bez zawartości aldehydów, chloru oraz substancji 

uwalniających aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat posiada doskonałe 

właściwości myjące, w ten sposób zabezpieczając narzędzia  przed utrwaleniem zanieczyszczeń oraz przed 

powstawaniem biofilmu. Posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi 

badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. 

Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 5L.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

  

Pytanie 3 

„Dotyczy części 1 pozycji 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Zgoda na 

powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie 

przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Pytanie 4 

„Dotyczy części 1 pozycji 1: 

Czy Zamawiający w części 1 pozycji 1 wymaga, aby preparat posiadał działanie prątkobójcze wobec M. avium, 

M. terrae zgodnie z normą EN14563?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Pytanie 5 

„Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 7. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 

4,5 l, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?” 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

  

Pytanie 6 

„Dotyczy Pakietu nr 7 poz 3. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 750 ml, 

spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku oraz dostarczenia w ramach ceny za oferowany preparat 34 szt. dozowników 

do zaproponowanych opakowań. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a3
 

Pytanie 7 

„Dotyczy Pakietu nr 7 poz 4. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści  niezawierający mydła, preparat do higienicznego 

 i chirurgicznego mycia rąk i ciała, niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH neutralnym dla skóry. Bez kwasu 

kokosowego, mlekowego, undecylowego. Do skóry wrażliwej, zniszczonej i narażonej na wysychanie. Preparat 

kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z pozycji 2 i 3. Konfekcjonowany 

w opakowania a 750 ml.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku oraz dostarczenia w ramach ceny za oferowany preparat 30 szt. dozowników 

do zaproponowanych opakowań. 

 

Pytanie 8 

„Pakiet 6 Poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu, gotowego do użycia, do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierający w składzie (w 100g preparatu): 25g 

etanolu (94%), 35g propan-1-ol oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne? 1 Preparat 0 spektrum 

działania: B(w tym Tbc, MRSA), F, V (Noro, Rota, Vaccine, HBV, HCV, HIV, HSV) a czasie do 1 min, Adeno w czasie 

do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirus Polio przy wydłużeniu czasu działania? Opakowanie 1L 

ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Pytanie 9 

„Pakiet 6 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek na bazie QAV działające na B, F, Tbc, V(HIV, HBV i HCV, Rota, 

Vaccinia, Papova SV40, Noro) w opakowaniach a 200 szt? W przypadku zgody bardzo prosimy o informację jaką 

liczbę opakowań należy wycenić.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek w opakowaniach po 200 szt. pod warunkiem przeliczenia ilości 

opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym 

zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 
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Pytanie 10 

„Pakiet 6 poz. 5 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje np. opakowanie a 100 szt. 

należy wycenić 482,5 opakowania czy inna ilość?” 

Odpowiedź:  

Należy wycenić 482,5 opakowania. 

 

Pytanie 11  

„Dotyczy części 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji alkoholowy gotowy do użycia preparat do dezynfekcji  

i mycia powierzchni typu Velox Top AF. Skład propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum działania: 

Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C. albicans), Prątki gruźlicy (M. terrae), Wirus otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, 

BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex), wirus Rota w czasie -  30 sek., wirus Adeno -  1 min.. Produkt 

przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885). Opakowanie: butelka 1 L 

ze spryskiwaczem.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zaoferować towar zgodny 

z wymogami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

 

 


