Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 23.04.2014 r.
znak sprawy: ZP/220/30/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Zadanie nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowej
i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania
anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania
(B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty,
Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, w opakowaniach
a 5l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do maszynowego
mycia narzędzi i wyposażenia medycznego, przystosowanego do przygotowywania narzędzi
chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu
stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek
niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, w płynie,
w opakowaniach a 5kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu stosowanego w
ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego użycia,
umożliwiającego wysychanie bez pozostawiania plam, zawierającego niejonowe związki
powierzchniowo czynne, środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji, kwas
organiczny, dozowanie, w opakowaniach a 5kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 7 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego,
przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i
instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu
stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek
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niemowlęcych, na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków powierzchniowo
czynnych i fosforanów, w opakowaniach a 5kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 8 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego
na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, poliheksametyleno biguanidyny, niejonowych
sufakantów oraz kompleksu enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji
narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, o spektrum
działania B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, posiadającego badania zgodnie
z normami europejskim fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny,
w opakowaniach 5 litrowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w preparatu , pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymagań SIWZ .
Zadanie nr 8 poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do
dezynfekcji endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania
anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu
bursztynowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu roboczego
do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągającego spektrum
działania: bakterie (M.Terrae/M.avium)), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia,
Adeno) w czasie do 15 min, Papowa SV40 i Polio do 30 min oraz spory w czasie do 6 godz.,
w opakowaniach a 5l?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do
dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych
oraz w pionie żywieniowym, zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki
powierzchniowo czynne, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F,
V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2
min.,posiadającego pozytywną ocenę użytkową IMiD oraz opinię z Kliniki Neonatologii, nie
zawiera aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny, w opakowaniach 1L z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 9 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego
preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie
zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy
dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, MRSA, F i
V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w
czasie do 15min, posiadającego opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału
Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału
Klinicznego Kliniki Neonatologii, zarejestrowany jako wyrób medyczny, w opakowaniach 1L
ze spryskiwaczem spieniającym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 9 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów
medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi
aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych,spektrum działania: B, Tbc
(Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV,
Vaccinia) w czasie do 15 min. zarejestrowany jako wyrób medyczny, stosowany również na
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oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów, w
opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 9 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów
medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi
aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych,spektrum działania: B, Tbc
(Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV,
Vaccinia) w czasie do 15 min. zarejestrowany jako wyrób medyczny, stosowany również na
oddziałach noworodków i wcześniaków, do mycia i dezynfekcji inkubatorów, w
opakowaniach 2L?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 10 poz. 3
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o spektrum działania
obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Vaccinia),
opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji
nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących
elastyczność skóry, pasujące do dozowników łokciowych typu Dermados, zarejestrowanego
jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 10 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry
przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów,
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV,
HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w
swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu
i jego związków, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu,
zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1L?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 10 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji
skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów,
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV,
HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w
swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu
i jego związków, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu,
zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 10 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji
skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów,
przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV,
HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w
swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu
i jego związków, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu,
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zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 1L?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 10 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji przeznaczonej
do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry
zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk,
polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w oleju,
zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i
kapronowego, w opakowaniach 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie ogólne
Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego
preparatu?
Odpowiedź: Do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg.
Pytanie ogólne
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań,
które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź
zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (str.10 SIWZ) .

Wykonawca nr 2
Zadanie 8 poz 1
Na podstawie art. 7 ust. 1 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 SIWZ.
Zadanie 9 poz 1
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 drażniąca, w związku z tym
jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 9 poz 2
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin do
mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum
mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut.
Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 9 poz 3 i 4
Na podstawie art. 7 ust. 1 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% z możliwością poszerzenia o wirus Adeno i Polio. Posiadających oświadczenie
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producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 10 poz 3
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 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. Preparat bez przeciwskazań
do używania na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca nr 3
Dot. Zadanie 10, poz. 4, 5 i 6 Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu co
umożliwi znacznie większej liczbie wykonawcom na złożenie konkurencyjnej oferty, a
Zamawiającemu na uzyskanie znacznie niższej ceny. Produkty równoważne o identycznych
lub lepszych właściwościach posiada w ofercie co najmniej kilka wiodących firm w Polsce?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca nr 4
Dotyczy Zadania nr 1
Pytanie 1.
Poz. 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie aldehydu
ortoftalowego, działającego bójczo na B, Tbc, F, V w czasie 5 min oraz dodatkowo na S w
czasie 30 min, konfekcjonowanego w opakowanie 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Preparat nie wymaga neutralizacji i spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2.
Poz. 1 - Prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu
zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań,
czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (str.10 SIWZ) .
Pytanie 3.
Poz. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków testowych
konfekcjonowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Paski testowe są
walidowane i mierzą stężenie substancji aktywnej, a nie PH roztworu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca nr 5
Pytanie 1
Dotyczy zapisów SIWZ, punkt III, podpunkt 3 i Rozdział II (opis przedmiotu zamówienia),
punkt 10 oraz wzór umowy, paragraf 4, ustęp 3 (zadanie nr 6): Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 3 dni roboczych od złożenia
zapotrzebowania?
Odpowiedź: W przypadku realizacji zadania nr 6 Zamawiający dopuszcza wydłużenie
terminu realizacji dostaw do 3 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania. W przypadku
skorzystania z powyższego dopuszczenia wykonawca we własnym zakresie dokonuje
modyfikacji formularza oferty.
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Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części
zapisu ustępu 4 na następujący: „(…) wynoszącego co najmniej 10 dni roboczych (…)”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wykreślenie części zapisu powyższego podpunktu: „(…) jednak nie mniej niż 50 zł za każdy
dzień opóźnienia.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę części podpunktu b: „(…) w tym nieodpłatnego odbioru od Kupującego opakowań po
tych preparatach każdorazowo – jeżeli dotyczy.” – zgodnie z paragrafem 4, ustęp 5?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1, podpunkt c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę podpunktu c: „W przypadku nie odebrania pustych opakowań po preparatach
zawierających substancje niebezpieczne, przy dostawie nowych preparatów w wysokości 100
zł – jeżeli dotyczy.” – zgodnie z paragrafem 4, ustęp 5?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dotyczy załącznika nr 4 – Zadanie nr 6, pozycja 1: Czy z uwagi na fakt, że oferowany
preparat dezynfekcyjny sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach
handlowych zawierających 8,4 litra preparatu (3 kanistry po 2,8 litra preparatu),
Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości z 50 (140 litrów
preparatu) w dół do 48 (134,4 litra preparatu) lub w górę do 51 (142,8 litra
preparatu)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości w górę
z zachowaniem pojemności opakowań jednostkowych zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7
Dotyczy załącznika nr 4 – Zadanie nr 6, pozycja 3: Czy z uwagi na fakt, że oferowany
preparat (aktywator) sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych
zawierających 15 litrów preparatu (3 kanistry po 5 litrów preparatu), Zamawiający
wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości z 23 (115 litrów preparatu) w dół do
21 (105 litrów preparatu) lub w górę do 24 (120 litrów preparatu)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości w górę
z zachowaniem pojemności opakowań jednostkowych zgodnie z SIWZ.

.............................................
Dyrektor SPSK-2
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