
Z/DZP/361/2018  Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym
pn. „Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego”

sygnatura akt 17/DZP/2018

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamó-
wień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986),  Zamawiający  Samodzielny
Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 2 i dopuści:
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  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 17x23cm, 100 sztuk
w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki  bezalkoholowe  na  bazie  czwartorzędowych  związków  amoniowych  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 zebiegowych,
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  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  zebiegowych,  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 nie zmienia zapisów SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

Pytania do asortymentu:
Pakiet 2 pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi SIWZ
o pojemności do 100ml.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  dopuszcza  preparat  o  pojemności  do  100ml.  Pozostałe  wymagania  zgodnie
z SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 1 -  Prosimy o dopuszczenie preparatu Desderman pure gel a  100ml obecnie
stosowanego w Państwa szpitalu. Preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, do higienicznej (30s)
i  chirurgicznej  (90s)  dezynfekcji  rąk  o  działaniu  natychmiastowym  i  przedłużonym.  Skład
(substancje czynne ): Etanol, Bifenyl-2-ol. Oferowany produkt  nie zawiera barwników i substancji
zapachowych, może być stosowany przez alergików, posiada wyjątkowe zalety w zakresie ochrony
i  pielęgnacji  skóry  dzięki  sprawdzonym,  właściwościom  nawilżającym.  Szerokie  spektrum
działania: B, F, TBC, V(polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 100 ml.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza preparat preparat Desderman pure gel a 100ml obecnie stosowany
w szpitalu. Preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, do higienicz  nej (30s) i chirurgicznej
(90s)  dezynfekcji  rąk  o  działaniu  natychmiastowym  i  przedłużonym.  Skład  (substancje
czynne):  Etanol,  Bifenyl-2-ol.  Oferowany  produkt   nie  zawiera  barwników  i  substancji
zapachowych,  może być  stosowany przez alergików,  posiada wyją  tkowe zalety  w zakresie
ochrony  i  pielęgnacji  skóry  dzięki  sprawdzonym,  właściwościom  nawilżającym.  Szerokie
spektrum działania: B, F, TBC, V(polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 100 ml.

Pakiet 2 pozycja 2 -  Prosimy o dopuszczenie preparatu  Desderman pure gel a 100ml obecnie
stosowanego w Państwa szpitalu. Preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, do higienicznej (30s)
i  chirurgicznej  (90s)  dezynfekcji  rąk  o  działaniu  natychmiastowym  i  przedłużonym.  Skład
(substancje czynne ): Etanol, Bifenyl-2-ol. Oferowany produkt  nie zawiera barwników i substancji
zapachowych, może być stosowany przez alergików, posiada wyjątkowe zalety w zakresie ochrony
i  pielęgnacji  skóry  dzięki  sprawdzonym,  właściwościom  nawilżającym.  Szerokie  spektrum
działania: B, F, TBC, V(polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza preparat Desderman pure gel a 100ml obecnie stosowany szpitalu.
Preparat  do  dezynfekcji  rąk  w  postaci  żelu,  do  higienicznej  (30s)  i    chirurgicznej  (90s)



dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Skład (substancje czynne ):
Etanol, Bifenyl-2-ol. Oferowany produkt  nie zawiera barwników i substancji zapachowych,
może  być  stosowany  przez  alergików,  posiada  wyjątkowe  zalet  y  w  zakresie  ochrony  i
pielęgnacji  skóry  dzięki  sprawdzonym,  właściwościom  nawilżającym.  Szerokie  spektrum
działania: B, F, TBC, V(polio, adeno, noro). Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.

Pakiet  3  pozycja  1  -  Prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  Mikrozid  af liquid a  1L  obecnie
stosowanego  w  Państw  a  szpitalu.  Alkoholowy,  bezbarwny  preparat  do  szybkiej  dezynfekcji
powierzchni, sprzętu oraz wyposażenia. Skład (100 g preparatu zawiera:) 25 g etanolu (94%), 35 g
propan-1-ol.  Spektrum:  B,  F,  Tbc,  V(adeno,  noro,  BVDV,  Vaccinia,  rota).  Wyrób  medyczny,
opakowanie 1L + spryskiwacz.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  dopuszcza preparat  Mikrozid  af  liquid  a 1L obecnie  stosowany w szpitalu.
Alkoholowy,  bezbarwny  preparat  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni,  sprzętu  oraz
wyposażenia.   Skład  (100  g  preparatu  zawiera:)  25  g  etanolu  (94%),  35  g  propan-1-ol.
Spektrum: B, F, Tbc, V(adeno, noro, BVDV, Vaccinia, rota). Wyrób medyczny, opakowanie 1L
+ spryskiwacz.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pakiecie 3 poz. 1  „Opis  asortymentu”  SIWZ cyt.:
„alkoholowy preparat”  „na bazie alkoholi” – czy Zamawiający wymaga aby preparat nie
zawierał dodatkowych substancji poza alkoholami w składzie (czyli nie narażał personelu na
ewentualne  odczyny  alergiczne  lub  podrażnienia  związane  z  zawartością  dodatkowych
składników)?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  dopuszcza każdy alkoholowy preparat  do szybkiej  dezynfekcji  powierzchni,
sprzętu  oraz innego wyposażenia medycznego z możliwością   użycia także do powierzchni
mających kontakt z żywnością. Bezbarwny. Spektrum działania B, Tbc, MRSA,F,V.

2. Prosimy  o  wyjaśnienie  jakiego  czasu  działania  Zamawiający  oczekuje  dla  podanego
spektrum  
w Pakiecie nr 3 poz. 1?  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 wymaga dla podanego
w SIWZ spektrum działania do 1 minuty przy wysokim obciążeniu organicznym?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 poz. 1 spectrum działania do 2 minut. 

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  3  poz.  2  wymaga  chusteczek
bezalkoholowych czy alkoholowych?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  gotowych  do  użycia  chusteczek  alkoholowych,  przeznaczonych  do
szybkiego  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  oraz  urządzeń  medycznych  służących  do
wykonania  procedur  nieinwazyjnych  z  możliwością  dezynfekcji  klawiatury,  słuchawek
lekarskich itp. 
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 3 poz. 2 należy wycenić chusteczki w opakowaniu 100
szt. w tubie czy 100 szt. w  opakowaniu uzupełniającym?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4

1. Pakiet 3 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia   chusteczki, przeznaczone
do szybkiego mycia i  dezynfekcji  powierzchni  oraz urządzeń  medycznych służących do
wykonywania  procedur  nieinwazyjnych.  Możliwość  dezynfekcji  ekranów  dotykowych,
smartfonów,  klawiatury,  słuchawek  lekarskich  itp.,   Spektrum  działania:  B,F,  V,Tbc.
pakowanie po 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, wyrób medyczny?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5

Pytanie nr 5 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania  preparatu  spełniającego opis  przedmiotu zamówienia
o spektrum działania: B, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Rota) do 15 minut oraz Tbc, F, Adeno w
czasie do 30 minut (w stężeniu do 0,25% - 0,5 %) typu Surfanios Premium.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

I. Zamawiający  modyfikuje  punkty:  15.1,  15.3  i  15.5  SIWZ,  które otrzymują  następujące
brzmienie:

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1 Oferty  należy  składać  w  opakowaniach  uniemożliwiających  ich  bezśladowe  otwarcie
np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem: 

Przetarg nieograniczony na
„Dostawę artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego”

Nie otwierać przed   17.12.2018   r.   o godz. 10:00

            oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

15.2 W  przypadku  oferty  wspólnej  należy  na  opakowaniu  wymienić  z  nazwy,  
z  określeniem  siedziby  -  wszystkie  podmioty  składające  ofertę  wspólną  
z wyszczególnieniem pełnomocnika.

15.3 Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do
dnia 17.12.2018 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która
jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

15.4 Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  upływem  terminu
składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie
pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie     z pkt 15.1
oraz  dodatkowo  zawierającym  określenie  „Zmiana”  lub  „Wycofanie”.  Wykonawca  nie  może



wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert. 

15.5 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w
Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.

15.6 Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:

1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 
DYREKTOR

Andrzej Mazur
     
     

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Ziemska 
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G 116
tel.: (022) 11-65-349
e-mail: malgorzata.ziemska@szpitalnowowiejski.pl


