
1 

 

 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 25 października 2019 r. 
Znak sprawy: 10/2019 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych, 
pielęgnujących i myjących w tym: środki do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środki do dezynfekcji 
powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, środki do maszynowego mycia i dezynfekcji w myjni 
automatycznej oraz myjki ultradźwiękowej do akcesoriów endoskopowych, sprzętu chirurgicznego, środek  
do dezynfekcji maceratora, preparaty do mycia i  dezynfekcji rąk, itp.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 612866-N-2019 z dnia 21.10.9 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-
msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, 
zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki? 
Odpowiedź: 
Należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 2 
Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach, kilogramach lub sztukach chusteczek, 
prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, 
wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że należy podać cenę za opakowanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie nr 6 formularza cenowego dotyczącego pakietu nr 2 należy podać cenę 
jednostkową za opakowanie czy za litr/kilogram? 
Odpowiedź: 
Należy podać cenę za opakowanie. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczaniem „F” rozumie skuteczność bójczą wobec min. 
„candida albicans” 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie etanolu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
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Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie QAV? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu olej w wodzie z fabrycznie wbudowaną pompką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy w pakiecie 2 pozycji 1 zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia na bazie alkoholu, przeznaczony do 
szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez 
zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych 
powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. 
Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków 
silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie 
tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub 
równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc 
(M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 
sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej 
rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Czy zamawiający oczekuje preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych wrażliwych oraz 
odpornych na działanie alkoholu? w tym inkubatory, sondy USG. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Prosimy o potwierdzenie, iż celem potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania preparatu na powierzchniach 
wrażliwych Zamawiający oczekuje badań kompatybilności materiałowej. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 2, poz. 5) 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w opakowaniach o pojemności 750 ml z odpowiednim 
przeliczeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7, 8) 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 7 i 8 i dopuści:  
Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe 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 i wkłady do tuby? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe 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 
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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 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?  
lub 
Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe 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 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7, 8) 
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ na bazie QAV i amin. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7) 
Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje 3 miesięcznego terminu ważności chusteczek po otworzeniu 
opakowania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7) 
Czy w pakiecie 2 pozycji 7 zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholu, w tym sond USG, zawierające mieszaninę QAV, bez zawartości alkoholu; 
zakres działania – B,F,Tbc,V, box w opakowaniu 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7) 
Prosimy o wyjaśnienie - Czy Zamawiający wymaga 250 pojemników zawierających a 200 szt. chusteczek ., czy 
250 sztuk pojedynczych chusteczek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania 50.000 chusteczek. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć odpowiednią 
ilość opakowań w zależności od wielkości opakowania. W związku z powyższym zmianie ulega treść 
załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 2, pozycja 7 która otrzymuje brzmienie: 
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Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym 
sond USG, zawierające mieszaninę QAV, bez 
zawartości alkoholu;  
zakres działania - B,F, Tbc, V, box 
Wyrób medyczny 

Pojemnik x 
(150-200 szt) 

        50 000     

 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8) 
Prosimy o wyjaśnienie - Czy Zamawiający wymaga 500 wkładów zawierających a 200 szt. chusteczek, czy 500 
sztuk pojedynczych chusteczek. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga zaoferowania 100.000 chusteczek. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć 
odpowiednią ilość opakowań w zależności od wielkości opakowania. W związku z powyższym zmianie ulega 
treść załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 2, pozycja 8 która otrzymuje brzmienie: 
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Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym 
sond USG, zawierające mieszaninę QAV, bez 
zawartości alkoholu;  
zakres działania - B,F, Tbc, V, wkład 
Wyrób medyczny 

Wkład x 
(150-200 szt) 

      100 000     

 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8) 
Czy w pakiecie 2 pozycji 8 zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholu, w tym sond USG, zawierające mieszaninę QAV, bez zawartości alkoholu; 
zakres działania – B,F,Tbc,V, wkład w opakowaniu 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych 
opakowań 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający enzymy przeznaczony do mycia maszynowego 
endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego. Oferowany produkt zawiera w składzie: 5-15% 
anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% 
polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Wyrób 
medyczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymagany opis w opakowaniach o pojemności 5kg z 
odpowiednim przeliczeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki w związku z faktem, iż preparat stosowany w 
maceratorach typu Vortex jest klasyfikowany jako wyrób medyczny kl. IIB. Czy Zamawiając dopuszcza taki 
preparat? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
1. Zamawiający zmodyfikował treść ust. 1 pkt. 2, załącznika nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy: 
 

było: 
2) Termin dostawy: …………………. Dni roboczych. 

 
(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin dostawy nie może być krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy 
niż 8 dni). 

 
 
jest: 

2) Termin dostawy: …………………. Dni roboczych. 
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(Zamawiający informuje, że dopuszczalny termin dostawy nie może być krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 9 
dni). 

 
 

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 

 


