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DZPZ-1047/1-PN/123-2017      Rybnik, dnia 18.01.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawy środków do utrzymania czysto ści oraz artykułów gospodarczych 
(zamówienie nr DZPZ-1047-PN/123-2017) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 12.01.2018 r., pod nr 504689-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Pakiet nr 2,”Fartuchy Foliowe, aparaty do golenia” Pozycja nr 3: Aparat do golenia 

jednorazowego użytku, minimum dwa ostrza – 12 000 szt.  
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z prośbą o wydzielenie z 
pakietu nr 2, pozycji nr 3 i utworzenie z tej pozycji oddzielnego zadania. Pakiet 2/Pozycja 3 – 
Aparat do golenia jednorazowego użytku 12 000 szt. 
Uzasadnienie Nasza firma jest producentem ww. produktu i w związku z tym jesteśmy w stanie 
złożyć Państwu korzystną ofertę” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia w tym 
zakresie. 
 

  Pytanie 2: „Pakiet Nr 7: Mając na uwadze fakt, iż producent zmienił sposób konfekcjonowania preparatu 
prosimy o dopuszczenie do oceny soli Calgonit konfekcjonowanej w opakowaniu  1,2 kg, po 
odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniającą jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu 
porównywalno ści ofert. 
 

  Pytanie 3: „2. Pakiet Nr 10 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do oceny mleczko  konfekcjonowane w 
opakowaniu 1  L, po odpowiednim przeliczeniu ilości?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu 
porównywalno ści ofert.  
 
Pytanie 4:  „Dotyczy pakietu nr 12 

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z pakietu 12 pozycji 4. 
Jest to koncentrat innej grupy asortymentowej nie powiązanych z pozycjami 1-3 o innym 
przeznaczeniu. 
Pozycje 1-3 nie są powiązane z pozycją 4 i nie są kompatybilne z pozycjami 1-3. 
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Ewentualnie prosimy o zmianę opisu, że preparaty z pozycji 1-3 powinny być kompatybilne i 
pochodzić od jednego producenta” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia w tym 
zakresie. Wymaga zło żenia oferty w zakresie wszystkich pozycji wchodz ących w skład 
zaoferowanego systemu dozuj ącego.  
 
Pytanie 5: „Pakiet 11: 

Czy Zamawiający dopuści ściereczki włókninowe 70% wiskoza 30% poliester, o wymiarach 
30x40 reszta parametrów zgodnie z SIWZ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
 
Zapytania od nr 6 do nr 12 dotycz ą pakietu nr 12  
Pytanie 6: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 12 wymaga dostarczenia do 

dozowników automatycznych 30 zamykanych na klucz pojemników kompatybilnych z systemem 
dozującym na kanistry 5l z koncentratem (jeden pojemnik mieszczący 4 kanistry 5l), 
uniemożliwiających dostęp do preparatów osobom postronnym.”  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący  potwierdza, że w pakiecie nr 12 wymaga dostarczenia 30 zamykanyc h na 
klucz dozowników na asortyment uj ęty w pakiecie nr 12 o pojemno ści 5 l ka żdy. Jednocze śnie 
Zamawiaj ący zaznacza, że dopuszcza opakowania o innej pojemno ść z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywaln ości ofert.  
 
Pytanie 7:  „Ze względu na to, że środki do dezynfekcji, w zależności od wskazanego przeznaczenia, 

podlegają rejestracji jako produkty biobójcze albo też jako wyroby medyczne prosimy o 
potwierdzenie że Zamawiający pakiecie nr 12 w poz. 4 wymaga preparatu do dezynfekcji 
sprzętu medycznego a więc zarejestrowanego jako wyrób medyczny.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie precyzował w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
wymaga ń dotycz ących rejestracji produktu. Zgodnie z zapisem w rozd ziale II specyfikacji: 
Do umowy, lub najpó źniej z pierwsz ą dostaw ą Wykonawca dostarczy (dotyczy pakietu nr 12 poz. 4) : 

- dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zaoferowanego asortymentu z wymaganym przez    
zamawiaj ącego scharakteryzowanym w zał ączniku nr 1.1 tj.  
      -   instrukcje u żytkowania, karty katalogowe, 
      -   aktualne karty charakterystyki oferowanyc h preparatów, zgodnie z REACH/2007  

 oraz dokument potwierdzaj ący dopuszczenie do stosowania i obrotu na terytoriu m RP, 
zgodnie z obowi ązującymi przepisami, tj. Ustaw ą z dnia 13.09.2002 r. o produktach  

           biobójczych ( Dz.U. z 2007 r, nr 39, poz . 252 ze zm.) – jeśli dotyczy,  
      -   wyniki bada ń potwierdzaj ących skuteczno ść działania preparatu – dot. poz. 4 pakietu 12. 

Z uwagi na powy ższe, Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie preparatu zarejestrowaneg o zarówno 
jako wyrób medyczny albo produkt biobójczy.  
 
Pytanie 8: „Prosimy o potwierdzeni, że Zamawiający w pakiecie nr 12 w poz. 4 wymaga preparatu 

działającego w wymaganym, stężeniu w czasie nie dłuższym niż 15 minut i stężeniu nie 
wyższym niż 1%” 

Odpowied ź 8: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warun ków zamówienia wymagane jest 
stężenie robocze 1 % - 15 minut. Zamawiaj ący dopuszcza tak że preparaty o innym st ężeniu z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalno ści ofert, z zachowaniem czasu działania nie dłu ższym ni ż 15 minut.  
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Pytanie 9: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 12 poz.4 wymaga preparatu 
przebadanego w warunkach brudnych” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 10: „Ze względu na wymaganą w pakiecie nr 12 poz. 4 możliwość używania preparatu do 

powierzchni mający kontakt z żywnością prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
załączenia potwierdzenia producenta zaoferowanego preparatu.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 11: „Ze względu na wymaganą w pakiecie nr 12 poz. 2 możliwość używania preparatu do 

powierzchni mający kontakt z żywnością prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 
załączenia atestu wydawanego przez niezależną instytucję.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 12: „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania preparatu o innym stężeniu 

Wykonawca powinien przeliczyć ilość preparatu zgodnie z zaoferowanym stężeniem i  
zaoferować wymaganą przez Zamawiającego ilość roztworu użytkowego oraz wyraźnie 
zaznaczyć jakie stężenie zostało zaoferowane.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza preparaty o innym st ężeniu i pojemno ści z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilo ści do dwóch miejsc po przecinku, w celu porównywaln ości ofert. W 
przypadku zaoferowania asortymentu o innym st ężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu 
cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: „Pakiet 12, poz. 1: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezbarwnego i bezzapachowego ultra koncentratu 
przeznaczonego do codziennego i gruntownego mycia podłóg oraz w zwiększonym stężeniu 
również do usuwania powłok polimerowych i woskowych. Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5L 
= 0.1%. Preparat zawiera metakrzemian sody, isodecyloethoksy alkohol, alkohole etoksylowe 
C9-11, niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgator.  
Preparat i zasadowym składzie pH 12,8 – 13.8, ulega biodegradacji i nie zawiera swoim 
składzie wodorotlenków. Do stosowania ręcznego jak i maszynowego oraz z pompami 
dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 1000L roztworu rocznego. Produkt kompatybilny – 
tego samego producenta co preparaty z pozycji 2,3 i 4.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14: „Pakiet 12, poz. 2: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w formie ultra koncentratu o neutralnym pH 
+/- 7, przeznaczonego do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni takich jak: glazura,  
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PVC, drewno, tworzywo sztuczne, linoleum, kamień itp.. Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5l = 
0,1%. Preparat nie zawiera w swoim składzie substancji ściernych i żrących, które mogłyby w 
sposób negatywny wpływać na myte powierzchnie. Preparat może być stosowany metodą 
natryskową, w procesie mycia maszynami szorująco-zbierającymi oraz w obszarach 
przygotowania żywności. Do stosowania z pompami dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 
1000L roztworu roboczego. Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w 
pozycji 1,3 i 4 .” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 15: „Pakiet 12, poz. 3; 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu bezzapachowego w formie ultra koncentratu 
w postaci żelu o kwaśnym pH 1 do codziennego i gruntownego mycia łazienek oraz ceramiki 
sanitarnej. Preparat usuwa rdzę i naloty kamienne, posiada również właściwości dezynfekcyjne. 
Może być używany również do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej. 
Stężenie roztworu roboczego 5ml / 5L = 0,1%. Preparat zawiera w swoim składzie kwas 
fosforowy, czwartorzędowe związki amoniowe, kwas dodecylobenzenosulfonowy. Do 
stosowania z pompami dozującymi. Z 1L koncentratu uzyskujemy 1000L roztworu roboczego. 
Produkt kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w pozycji 1,3 i 4 .” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Zapytania od nr 16 do nr 18 dotycz ą pakietu nr 12 poz. 4  
Pytanie 16: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w formie koncentratu do mycia o 

dezynfekcji wszystkich powierzchni wodoodpornych w tym podłóg. Preparat posiada szeroką 
kompatybilność materiałową łącznie ze stosowaniem na powierzchniach newralgicznych: szkło, 
aluminium, chrom czy nikiel. Przeznaczony również do zastosowania w obszarach 
przygotowania żywności. Preparat został przebadany normatywnie w warunkach z obciążeniem 
biologicznym oraz posiada szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, 
drożdżobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccina): 0,25% / 5-15min. 
W rozszerzonym spektrum skuteczny wobec wirusów Adeno i Polio w stężeniu 0,5%. Preparat 
bez form aldehydu, oparty o dodocylaminę 6,8g i czwartorzędowe związki amoniowe 10g. 
Zarejestrowany jako Wyrób medyczny. Do stosowania z pompami dozującymi. Produkt 
kompatybilny – tego samego producenta co preparaty w pozycji 1, 2 i 3.”  

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
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stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 17: „Czy Zamawiający wymaga aby preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni posiadał badania 

w kierunku skuteczności biobójcze wobec bakterii i grzybów przeprowadzonych w warunkach z 
obciążeniem?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 18: „Czy Zamawiający wymaga aby preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni posiadał 

rejestrację Wyrobu Medycznego Klasy II a, czyli preparatu do zastosowania w myciu i 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego oraz wyposażenia Placówek Służby Zdrowia?” 

Odpowied ź 18: Zgodnie z odpowiedzi ą na pyt. 7. 
 
Pytanie 19: „Pakiet 12, poz. 1  

Prosimy o dopuszczenie w poz.1 nie palny, bezbarwny i bezzapachowy ultra koncentrat 
(dozowanie do 1ml na przeznaczony do codziennego, okresowego oraz gruntownego 
doczyszczania powierzchni wraz z usuwaniem powłok polimerowych i woskowych z podłóg 
wodoodpornych.  
Preparat powinien posiadać również bardzo dobre właściwości rozpuszczające tłuszcze, sadzę i 
zaschnięty brud. Zawierający metakrzemian sodu > 3 i <5 %, isodecyloethoksy alkohol > 8 i <10 
%, alkoholi etoksylowanych C9-11,niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgator. 
Ulegający biodegradacji. Nie zawierający w swoim składzie wodorotlenków. Ph 12,8 – 13,8. 
Gęstość (20°C): 1,055 g/cm3. Przeznaczony do profesjonalnego producenta, Produkt 
profesjonalny. Kolor przeźroczysty bezbarwny żółtawy. Kanister twardościenny 5L. W ilości 192 
szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na 
okres postępowania.” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20:  Pakiet nr 12, poz. 2 

„Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 Ultra koncentratu do codziennego, okresowego, 
gruntownego mycia i pielęgnacji wszelkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych w 
stężeniu od 1ml / 5L wody o bardzo dobrych właściwościach myjących i neutralnym pH 6,8 – 
7,5 który może być stosowany do wszystkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych 
(kafle ceramiczne, szkło, tworzywo sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, powierzchnie 
lakierowane, płytki ceramiczne) oraz podłóg stężenie 5ml / 5L wody (PVC, linoleum, kamień itp.)  
Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych agresywnych substancji, które mogłyby w 
sposób negatywny wpłynąć na myte powierzchnie. Preparat może być również stosowany 
metodą natryskową oraz w procesie mycia maszynami szorująco-zbierającymi. Przeznaczony 
do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi,  
MedNeutralDoz i NeutralExtraDoz tego samego producenta. Skład Etanolu 2,2’-imiinobis-N- 
coco alkul Derbis. <1%; Alkohole C9-11 ethoxylated Dervis.sodium salts <1%. Gęstość 1,010 –  



Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 

 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272 
 

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

 

1,015 g/cm3 Produkt profesjonalny. Kolor niebieski. Kanister twardościenny 5L. W ilości 192 
szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na 
okres postępowania.” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 21: Pakiet nr 12 poz. 3 

„Ultra koncentratu bezzapachowego żelowego do codziennego, okresowego oraz gruntowego 
mycia łazienek oraz ceramiki sanitarnej o kwaśnym pH 1. Doskonale usuwający rdzę u naloty 
kamienne oraz posiadający wł;mściwości dezynfekcyjne. Może być używany do czyszczenia 
miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej, oraz innych powierzchni gdy niezbędne jest 
kwaśnie pH r-ru roboczego np. ceramiki, glazury i terakoty, fug, itp. Niskie stężenie roztworu 
roboczego już od 5ml / 5L wody. Preparat zawierający w swoim składzie kwas fosforowy >13% i 
<15%, czwartorzędowe związki amoniowe, kwas dodecylobenzenosulfonowy >5% i <10%, 
gęstość 1,075 – 1,086 g/cm3. Kompatybilny i dostosowany do systemów 4MedDozProfi oraz 
MedBozoDoz. Zabezpieczony przed rozkładem termicznym do 300°C. Produkt profesjonalny. 
Kolor czerwony. Kanister twardościenny 5L. W ilości 250 szt. opakowań 5L co stanowi 
równowartość ilości r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 22: Pakiet nr 21 poz. 4 

„Koncentratu w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wymienionych w SIWZ wyrobów 
medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B (w tym MRSA i Legionella) warunki 
brudne, F (Calbicans) warunki brudne, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HCV, ROTA) w 
czasie 15 min w stężeniu max. 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Poli i Adeno zgodnie 
z PN EN 14885. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa, nie 
uwalniający aktywnego chloru, tlenu, biguanidyny, związków fenolowych i aldehydów. Może być 
stosowana w obecności pacjentów na oddziałach dziecięcych, wanien z hydromasażem, do 
zalewania ust, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny. Kolor  
przeźroczysty bezbarwny żółtawy opalizujący. Kanister twardościenny 5L. Przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, 
MedForteDoz i SForteExtraDoz tego samego producenta. W pełni kompatybilny z pozycjami 1, 
2, 3, pakietu. W ilości 240 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilości r-ru roboczego 
niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
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po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 23: Pakiet nr 12, poz. 4 

„Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia specjalistyczny sprzęt medyczny 
podlegający dezynfekcji zatem zgodnie z obowiązującą dyrektywą i prawnymi wytycznymi co do 
rejestracji i przeznaczenia prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga zaoferowania 
produktu o klasie wyrobu medycznego Podkreślamy że tylko wyroby medyczne spełniają opis 
przedmiotu zamówienia.” 

Odpowied ź 23: Zgodnie z odpowiedzi ą na pyt. 7. 
 
Zapytania od nr 24 do nr 26 dotycz ą pakietu nr 12  
Pytanie 24: „Czy Zamawiający wymaga systemów dozowania posiadających zamknięcie zabezpieczające 

ultra koncentraty prze dostępem pacjentów i osób niepowołanych. Ma to na celu 
zabezpieczenie przed zaborem mienia i narażeniem na działanie koncentratu osób postronnych 
nie wyposażonych w środki ochrony skórnej.”  

Odpowied ź 24: Zgodnie z odpowiedzi ą na pyt. 6. 
 
Pytanie 25: „Czy Zamawiający wymaga aby system dozowania posiadał osobną wylewkę (węz wylewowy) 

dla którego r-ru roboczego co zabezpiecza przed mieszaniem się r-rów roboczych i możliwymi 
reakcjami między nimi, pomyłkami personelu szpitala, oraz rozcięciem środka dezynfekcyjnego 
– obniżaniem jego skuteczności?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia nie 
wymaga ww. sposobu dozowania, ale dopuszcza.  
 
Pytanie 26: „Czy Zamawiający wymaga posiadania przez system dozowania przeźroczystych węzy 

wylewowych (wylewek) umożliwiających pełną kontrole nad dozowanym preparatem oraz 
kontrole nad czystością węzy wylewowych.” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia nie 
wymaga ww. sposobu dozowania, ale dopuszcza.  
 
Zapytania od nr 27 i 28 dotycz ą zapisów SIWZ  
Pytanie 27:  „Wnosimy o możliwość wzywania oferentów w trakcie oceny ofert przez zamawiającego do 

udokumentowania oryginalnymi i aktualnymi etykietami, kartami charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, oraz badaniami skuteczności bójczej wykonanymi zgodnie z akceptowanymi 
metodami badawczymi przez stosowny polski urząd rejestracji w oryginale i polskim 
tłumaczeniu w celu weryfikacji wymogów postawionych w SIWZ oferentom w pakiecie 12.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jednocze śnie zaznacza, że zgodnie z zapisami oraz 
oświadczeniem zło żonym przez wykonawc ę w formularzu oferty stanowi ącym zał ącznik nr 1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawc a oświadcza, że jest gotowy do udost ęp-
nienia dopuszcze ń, o których mowa w pkt.2 formularza oferty na wezwa nie zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 28:  „Wnosimy również o możliwość wezwania oferenta do przedstawienia stosownych zaświadczeń 

ZUS i US o nie zaleganiu z wymaganymi opłatami i podatkami.  
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                  Wnosimy o to z uwagi na możliwe i występujące zaniedbania w tym zakresie niektórych 
oferentów co może przekładać się na wycenę oferty. Wnosimy o to również w imię 
sprawiedliwości publicznej i społecznej w celu równego traktowania oferentów oraz oceny ich 
ofert w świetle ubiegania się o zamówienie publiczne.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza okre ślonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w tym zakr esie składa o świadczenie.  
 
Zapytania od nr 29 do nr 30 dotycz ą pakietu nr 6 (Z uwagi na dostrze żoną przez Zamawiaj ącego 
omyłk ę pisarsk ą polegaj ącą na błędnym wpisaniu „dot. pakietu nr 6” a winno by ć „dotyczy pakietu 
nr 12”, Zamawiaj ący odpowiada na pyt. 29 i 30 do pakietu nr 12).  
 
Pytanie 29: „Czy zamawiający dopuści do oceny produkty pochodzące od 2 różnych producentów poz. 1-3 

(myjące)  oraz poz. 4 (myjąco-dezynfekcyjny), zachowujące jednakże warunek kompatybilności 
oraz możliwość podłączenia do wspólnego dozownika czteropunktowego? 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, a w 
szczególno ści zachowania warunku kompatybilno ści zaoferowanych pozycji nr 1-4, oraz mo żliwo ści 
podł ączenia do wspólnego czteropunktowego dozownika. W p rzypadku zaoferowania asortymentu 
opisanego w pytaniu nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 30: „Poz. 4: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco-dezynfekcyjny o szerokim 

spektrum bójczym: bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, skuteczny wobec 
Legionella Pneumophila, MRSA, VRE w czasie  15 minut i stężenie 0,25%, spełniający 
pozostałe wymogi SIWZ? 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń okre ślonych przez zamawiaj ącego, z 
jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo ści (w zwi ązku ze zmian ą stężenia) do dwóch miejsc 
po przecinku, w celu porównywalno ści ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu o in nym 
stężeniu lub innej pojemno ści nale ży w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Poni ższe pytanie zło żone po wyznaczonym terminie, jednak Zamawiaj ący poni żej odpowiada na 
zadane pytanie. 
 
Pytanie 31: „Proszę o określenie wielkości jednorazowej dostawy dla pakietu nr 8 Sól do uzdatniania wody.” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący informuje, że jednorazowo b ędzie zamawiana minimum 1 tona. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia ulegaj ą zmianie, oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść 
zachowania zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a ust.1 oraz art. 38 ust 4 w zwi ązku z art. 38 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam ówień publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża 
termin składania ofert do dnia 26.01.2018 r.  do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym 
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 


