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LAS-62/1-PN/19-2018       Rybnik, dnia 23.03.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych  (zamówienie nr LAS-62-PN/19-2018 ) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 16.03.2018 nr 531347-N-2018 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 7 i jednocześnie dopuści 
w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 500 ml płyn w ilości 175 opakowań? 
Umożliwi to przystąpienie większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty korzystnej 
cenowo.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 8 i jednocześnie dopuści 

w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 1000 ml płyn w ilości 100 
opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej  ilości oferentów celem zaoferowania oferty 
korzystnej cenowo.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 9 i jednocześnie dopuści 

w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 250 ml płyn w ilości 200 
opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej  ilości oferentów celem zaoferowania 
oferty korzystnej cenowo.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

  
Pytanie 4:  „Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści tabletki do mycia i dezynfekcji 

powierzchni o spektrum B, F, Tbc, V, S – do 15 minut w warunkach czystych, oraz B, F, 
Tbc, V – do 15 minut w warunkach brudnych, konfekcjonowane w opakowaniach a’ 300 
szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 75 op a 200 szt na 50 op a 300  
szt. z zaznaczeniem, że oferowany preparat b ędzie na bazie chloru oraz b ędzie działa ć na 
Clostridium Dificile. W przypadku zaoferowania asor tymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  oraz „Szacunkowa ilo ść jedn. miary” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 5:  „Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 8 i 9 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 zebiegowych, lamp, inkubatorów. 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 i wkłady do tuby? 
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. 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 i wkłady do tuby? 
lub 
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 opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w 
tym Polio i Adeno) do 5minut? 
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 opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w 
tym Polio i Adeno) do 5minut?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

 
Pytanie 6:  „Czy w pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności produkt 

konfekcjonowany w opakowaniach a’ 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości?” 

Odpowied ź 6: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza opakowania a’ 1 kg, z odpowiednim prze liczeniem 
zamawianej ilo ści tj. z 20 op a 1,5 kg na 30 op a 1 kg.  

 
Pytanie 7:  „Pakiet nr 2, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do oceny lekko alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności 
do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego 
z zawartością enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Działa w stężeniu od 0,5% 



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  

 

w czasie 5-10 min, w zakresie temperatur 35-55 stopni C. Opakowanie 5L. Wyrób 
medyczny.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 8:  „Pakiet nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie do użytku maszynowego, przeznaczony 
do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków 
transportowych, kontenerów, stolików nocnych, zawierający w swoim składzie niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, o pH ok.7, zapobiegający tworzeniu się plam podczas 
suszenia umytego sprzętu, stosowany w niskim stężeniu do 0,2%. Preparat w płynie w opakowaniu 
a  5 kg. Wyrób medyczny. 
Czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg czy też ilość opakowań wyliczyć z gęstości?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. Do oblicze ń przyj ąć 5L=5kg. 
 
Pytanie 9:  „Pakiet nr 2, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu do maszynowej, chemiczno-termicznej 
dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie 
do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy czy oprzyrządowanie anestezjologiczne. 
Produkt na bazie aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym Polio 
i Adeno), S. w stężeniu 1% (10ml/L) w temperaturze do 60°C oraz czasie oddziaływania 5 
minut.  Nie pieniący się. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 l.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pytanie 10:  „Pakiet nr 2, poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego 
mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania 
anestezjologicznego, na bazie enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowych 
substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością 
stosowania w myjce ultradźwiękowej, pH ok. 7, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, 
w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
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wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pytanie 11:  „Pakiet nr 2, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu 
trzech enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych, usuwający zanieczyszczenia 
w postaci białek, tłuszczów i cukrów? Nadaje się również do stosowania w kąpieli 
ultradźwiękowej. Spektrum działania obejmuje bakterie, drożdże, wirusy w stężeniu 0,5% 
w czasie oddziaływania do 15 min. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pytanie 12:  „Pakiet nr 2, poz. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, alkoholowych 
chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie 
propan-1-olu i etanolu, niezawierających aldehydów i czwartorzędowych związków 
amoniowych? Działających na B, F (C.albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, 
Rota, Noro) w czasie do 1 min.? Opakowanie trwałe zawierające 150 szt. chusteczek 
(z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), z możliwością uzupełnienia wkładami? 
Wyrób medyczny.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 100 op a 120 szt na 80 op a 15 0 
szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczo nego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz 
„Szacunkowa ilo ść jedn. miary” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pytanie 13:  „Pakiet nr 2, poz. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia, alkoholowych 
chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie 
propan-1-olu i etanolu, niezawierających aldehydów i czwartorzędowych związków 
amoniowych? Działających na B, F (C.albicans), TBC, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, 
Rota, Noro) w czasie do 1 min.? wkład zawierający 150 szt. chusteczek z odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.” 

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 z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 200 op a 120 szt na 160 op a 1 50 
szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczo nego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz 
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„Szacunkowa ilo ść jedn. miary”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 14:  „Pakiet nr 2, poz. 10 

Prosimy o dopuszczenie płynnego preparatu w koncentracie do mycia powierzchni, 
zawierającego niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, Linalool, 
Hexylcinnamal, Citronellol, salicylan benzylu, pH koncentratu ok. 9,5. Preparat ten może 
być stosowany do mycia powierzchni między rutynowymi dezynfekcjami oraz jako środek 
myjący do gruntownego mycia podłóg, z możliwością stosowania jako dodatek do środków 
dezynfekcyjnych. Opakowanie a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.” 

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 z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 8 op a 10l na 40 op a 2l. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz „Szacunkowa 
ilość jedn. miary ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 

 
Pytanie 15:  „Pakiet nr 2, poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, 
skutecznego wobec B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, 
Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych 
substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm), oraz Clostridium difficile zgodnie 
z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut 
(10.000 ppm). Stabilność roztworu roboczego do 48 godzin. Produkt można stosować 
do powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Jedna tabletka o masie 3,3 g uwalnia 1,5 g 
aktywnego chloru. Opakowania a 300 szt. tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. Produkt biobójczy.” 

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 z przeliczeniem ilo ści jednostek miary z 75 op a 200 szt na 50 op a 300  
szt. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczo nego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz 
„Szacunkowa ilo ść jedn. miary ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert do dnia 28.03.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 

2. aa. 

 


