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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę  

preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz płynów do myjni endoskopowych dla Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy DZP.341.45.2016) 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 Dot. Część 6, poz. 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego części pozycję nr 1 i dopuści 
chusteczki bezalkoholowe dezynfekująco – myjące do wrażliwych na 
działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu i 
wyposażenia typu inkubatory, respiratory, urządzenia do hemodializy, 
głowic USG z szerokim spektrum działania o wymiarach 17x23 cm, 
pakowane po 100 sztuk, gramatura włókniny 70g/m2, wyrób medyczny 
klasa IIa? 

Zgodnie z siwz 

2 Dot. Część 6, poz. 1 
Czy Zamawiający w części 6, pozycja 1 wymaga produktu 
konfekcjonowanego w opakowania w formie tuby, czy wkładów 
uzupełniających? 

Zgodnie z siwz 

3 Wzór umowy par. 9 ust. 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) do 
wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego 
towarów" poprzez zapis: "(...) do wstrzymania dostaw kolejnych partii 
zamawianych przez Zamawiającego towarów  jeżeli opóźnienie zapłaty 
nie przekracza 60 dni" 

NIE 

4 Wzór umowy par. 11 ust. 1 pkt 1 lit a) i lit b). Prosimy o zmianę zapisu: 
"(...) w wysokości 1 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % 
wartości (...)". 

NIE 

5 Wzór umowy par. 11 ust. 1 pkt 1 lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w 
wysokości 30 % (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % (...)". 

NIE 

6 Wzór umowy par. 11 ust. 1 pkt 1 lit d). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 8 ust. 3 
Umowy" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
niezrealizowanej części umowy". 

NIE  

7 Dot. Pakiet 2 poz. 1-9  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego 
pakietu. Wydzielenie pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz 
uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty 

Tak, zamawiający wydziela patrz 
zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy 
dla części 12 

8 Dot.  Pakietu 5, Poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wieloenzymatycznego 
preparatu  na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji, preparat  
przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego reprocesowania 
narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich 
oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, , szkło 
akrylowe, z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych. 
Spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (Adeno, Polio), S (C.difficile, 
B.Subtillis) w stężeniu 2% i czasie do 15 min. zarejestrowany jako wyrób 
medyczny w opakowaniach a 6 kg? 

Zamawiający dopuści każdy produkt 
spełniający zapisy siwz. 
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9 Dot. części nr 6 poz. 1 : 

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i utworzenie osobnego pakietu, co 
pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert. 

Zgodnie z siwz 

10 Dot. części nr 6 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o 
właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na 
wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami 
USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku 
didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim 
spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida 
albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, 
Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 
minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, spełniające 
wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym klasy IIa ? 

Zamawiający dopuści każdy produkt 
spełniający zapisy siwz. 

11 Dot. części nr 6 poz. 2: 
Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia do aktualnie 
obowiązującej klasyfikacji wyrobów medycznych – zamawiający wymaga 
preparatu do dezynfekcji powierzchni czyli klasy IIa, w związku z tym nie 
może wymagać wyrobu medycznego klasy IIb przeznaczonego do 
dezynfekcji narzędzi.  
W związku z błędnym opisem przedmiotu zamówienia prosimy o 
dopuszczenie wyrobu medycznego klasy IIa w tej pozycji. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

12 Dot.  części nr 6 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również 
przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i 
ochronie materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych 
biguanidyny, zawierający następujące substancje czynne: etanol i n-
propanol, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, 
Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rot, Noro, Adeno) w 
bardzo krótkim czasie 30 sekund, przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 
13697, 13624, 13348, 14476, ulegający biodegradacji, niedrażniący? 

Zamawiający dopuści każdy produkt 
spełniający zapisy siwz. 

13  Dot. części nr 6 poz. 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na bezpieczeństwo personelu i 
pacjentów Zamawiający wymaga preparatu niesklasyfikowanego jako 
drażniący GHS 07. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

14 Dot. Części 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat benzaldehydowy w postaci granulatu 
oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i 
dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. 2% roztwór 
roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 
14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 114348, EN 
14563) do 10 min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium 
Difficle i Clostridium Perfringens.  Możliwość przygotowania 1% 
roztworu roboczego. Preparat posiada paski testowe sprawdzające 
aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach 
ultradziękowych. Produkt posiada pozytywną opinię firmy Olympus 
Optical. Wyrób medyczny. Spektrum działania B, F, V, Tbc (czas do 10 
min.), S (EN 13704) – czas do 15 min.  

Tak, zamawiający dopuszcza 

15 Dot. Części 5 pozycja 2 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał pozytywną 
opinię Olympus Optical? 

Tak, zamawiający wymaga 
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16 Dot. Części 5 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał paski 
testowe umożliwiające kontrolowanie aktywności roztworu roboczego? 

Tak, zamawiający wymaga 

17 dotyczy części nr 8 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości preparatu do 
ogólnej ilości 67,20 litrów w celu możliwości podzielenia na pełne 
opakowania handlowe tj. 8 opakowań handlowych po 8,40 litra (3 x 2,8 l.)  

lub 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości preparatu do 
ogólnej ilości 75,60 litrów w celu możliwości podzielenia na pełne 
opakowania handlowe tj. 9 opakowań handlowych po 8,40 litra (3 x 2,8 l.)  

 
 
NIE 
 
 
 
 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do 
umowy dla części 8 poz. 2 

18 dotyczy pkt. III ppkt. 1.1 SIWZ oraz  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części nr 7 poz. 3 – produktu 
który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny - stawka VAT 23% ( 
Sól tabletkowana do uzdatniacza. Opakowanie 25kg ) i tym samym 
zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia 
dokumentów o których mowa SIWZ - pkt. III ppkt. 1.1 

Tak, zamawiający dopuszcza 

19 dotyczy § 11 pkt. 1. ppkt. c) wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 11 pkt. 1. ppkt. c) wzoru 
umowy na następujący:  

§ 11 
c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym 
z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z 
faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na 
zlecenie Zamawiającego, 

NIE 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 
2164 z póżn. zm.) modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób:  
 
1. Zamawiający modyfikuje zapis Pkt. X.2.10., oraz Ptk. XI. ust. 1 i 4 – które otrzymują następujące brzmienie: 
Pkt. X.2.10 - „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Oferta w postępowaniu na dostawę preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz płynów do myjni 
endoskopowych 

nr sprawy: DZP.341.45.2017”  
NIE OTWIERAĆ  przed dniem 15.09.2017 o godz. 1130  

Ptk. XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 4 – otrzymuje nowe brzmienie: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 
15.09.2017 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 15.09.2017r., o godzinie 1130. 
 
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 i 12, oraz dla części 8 – 
zamieszczony na stronie internetowej w formie oddzielnego pliku. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361-32-10    
                               
 


