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Znak: AE/ZP-27-92/16                   Tarnów, 2016-11- 07 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

środków myjących i dezynfekcyjnych  dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika              

w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka 

dezynfekcyjnego o znacznie szerszym spektrum bójczym niż preparat myjąco-

dezynfekcyjny, natomiast pozostałe wymagania dotyczące mycia przez ów preparat w tym 

dezaktywację prionów spełnia preparat z poz. 1 i 2, preparat w opakowaniach a’ 20L z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6 - Czy preparat w pozycji nr 6 nie biorący udziału w procesach 

technologicznych myjni a służący do pielęgnacji myjni z zewnątrz musi być tego samego 

producenta co środki procesowe? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8 - Czy preparat w pozycji nr 8 nie biorący udziału w procesach 

technologicznych myjni a służący do ręcznego czyszczenia szkła, porcelany, ceramiki 

kuchennej, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz z osadów kamienia, 

tłuszczu, zawierający ethylenodioxydimetanol w opakowaniach 0,75 L musi być tego samego 

producenta co środki procesowe? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji 

higienicznej 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego 

etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie ( w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy 

(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, H1N1, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o 

wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym 

właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, 

możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w 

opakowaniach a 1l TLD, pasujących do dozowników bezdotykowych? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie środka dezynfekcyjnego o 

znacznie szerszym spektrum bójczym niż preparat myjąco-dezynfekcyjny, preparat w 

opakowaniach po 20 litrów z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości opakowań tj. 4 

opakowania, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 6 podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający w poz.1, 2, 3, 4, 5, 

6 i 8 Pakietu Nr 1 wymaga zaoferowania produktów wzajemnie ze sobą kompatybilnych  - 

jednego producenta.  
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Ad. 3 

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 8 podtrzymuje zapis SIWZ.  Zamawiający w poz.1, 2, 3, 4, 5, 

6 i 8 Pakietu Nr 1 wymaga zaoferowania produktów wzajemnie ze sobą kompatybilnych  - 

jednego producenta.  

Ad. 4 

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania produktu  

leczniczego do chirurgicznej dezynfekcji rąk opartego wyłącznie na alkoholowych substancjach 

czynnych, bez zawartości fenoli i ich pochodnych. Zawierającego substancje pielęgnujące. 

Dezynfekcja chirurgiczna rąk do 1,5 min. Spektrum: B, Tbc, F, V oraz Adeno, Polio. 

Opakowanie jednorazowe butelka / worek 0,5 - 1 litr. Dystrybucja preparatu za pomocą 

kompatybilnego z preparatem dozownika dostarczonego przez Wykonawcę  w ilości 5 sztuk na 

czas obowiązywania umowy na zasadzie wliczonego w cenę oferty użyczenia. Dozownik 

ścienny, sterowany czujnikiem ruchu (zasilanie bateryjne), do preparatów myjących, na 

butelki/worki 0,5-1 litr. Wykonawca dostarczy wszystkie dozowniki wraz z pierwszą dostawą 

preparatu. Montaż oraz demontaż dozowników leży w gestii Zamawiającego. W okresie trwania 

umowy Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich napraw dozowników działających 

wadliwie, napraw uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania, jak również 

dokona na swój koszt wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie 

eksploatacji dozowników w tym baterii zasilających. Czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia 

oraz od zgłoszenia wymiany do dokonania wymiany części zużywalnych w tym baterii 

zasilających maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 

- składanie ofert do dnia 10.11.2016r. godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 10.11.2016r. godz. 10:30  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 


