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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 02/PN/2018 
 
 

 

Z dnia: 26-03-2018 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w 
przypadku złożenia oferty na ten asortyment należy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa 
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania 
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju 
asortyment I w jakich ilościach jest oferowany przez Wykonawcę.  
Wszelkie przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi 
w SIWZ przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr  14 poz. 3 i jednocześnie dopuści 

w tej pozycji wycenę wyrobu medycznego Granudacyn 500 ml płyn do odkażania i płukania 

ran ostrych i przewlekłych (takich jak owrzodzenia, odleżyny, oparzenia, rany pooperacyjne, 

owrzodzenia nowotworowe). Preparat zawierający wodny roztwór rodników ponadtlenkowych 

o szerokim spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, 

grzyby) w ilości 21 opakowań? Umożliwi to przystąpienie większej  ilości oferentów celem 

zaoferowania oferty korzystnej cenowo. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 5 i dopuści: 

Suche chusteczki w wiaderku przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf., wykonane z 

celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30x34cm. 100 szt. chusteczek w wiaderku. 

Zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura 70g/m2. 

Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiaderku zabezp. plombą 

lub Suche chusteczki w wiaderku przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf., 

wykonane z celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 18x25cm. 300 szt. chusteczek w 

wiaderku. Zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura 

70g/m2. Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiaderku zabezp. plombą 
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Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 3 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? 

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? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 4 i dopuści: 

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? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści: 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 



3 

 

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? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści: 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? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 

cm,  nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, konfekcjonowane po 100 sztuk w 

opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże w 30sekund? 

lub 

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 

cm,  nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. konfekcjonowane po 200 sztuk w 

opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże w 30 sekund? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 7 
Pakiet Nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia usuwania biofilmu udokumentowane odpowiednim 

badaniem, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 8 
Pakiet Nr 2 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania wobec B, F, 

Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1, Vaccinia) w wymaganym czasie działania? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 9 
Pakiet Nr 2 poz. 1 i 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 i 3 wymaga preparatów 

kompatybilnych ze sobą tzn. pochodzących od jednego producenta, dzięki czemu zapewnia to 

bezpieczeństwo personelu oraz narzędzi, które w przypadku różnych producentów, może 

prowadzić do niszczenia np. przebarwień itp. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Pytanie 10 
Pakiet Nr 2 poz. 4 i 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 2 poz. 4 i 5 wymaga preparatów 

kompatybilnych ze sobą tzn. pochodzących od jednego producenta, dzięki czemu zapewnia to 

bezpieczeństwo personelu oraz powierzchni. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 11 
Dotyczy pakietu nr 2 pozycji 1: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 1 wymaga, aby preparat posiadał potwierdzone 

działanie prątkobójcze wobec M. avium, M. terrae? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 12 
Pakiet 9 pozycja 5 wiersz 2 – Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu o pojemności 

5L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytania 13 
Pakiet Nr 4 poz. 2 
13.1. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o następującym spektrum działania  : B, F – 

2% -5 minut, V– 2% -10 minut, Tbc, S(C. difficile, C. sporogenes, B. subtilis) w stęzeniu 2% w 

czasie do 15 minut  

 

13.2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu używania do powierzchni mających kontakt  

z żywnością? 

Odpowiedź:  
Ad. 13.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 13.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 14 
Pakiet Nr 4 poz. 3 
14.1. Czy w związku z tym, że preparaty oparte na monozwiązkach charakteryzują się 

wysokim ryzykiem oporności drobnoustrojów, Zamawiający wymaga preparatu opartego na 

min. trzech czwartorzędowych solach amonowych w związku z doniesieniami o narastaniu 

oporności na wybrane czwartorzędowe sole amonowe np.: chlorek benzalkoniowy wobec 

szczepów Pseudomonas aureginosa. 

14.2. Czy zamawiający wymaga aby preparat osiągał spektrum w czasie do 1 min. 

Odpowiedź:  
Ad. 14.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 14.2. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 15 
Pakiet 9 pozycja 5 wiersz 2 - Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu o pojemności 5 

L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 16 
Pakiet1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ 

zarejestrowanego jako wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 17  
Dotyczy Pakietu nr 1: 
17.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, 

konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1 kg, puszka 200 tabletek,  

z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?  

 

17.2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji 

powierzchni zanieczyszczonych organicznie tzn. posiadający badania przeprowadzone w 

warunkach brudnych tj. w obecności albuminy wołowej i erytrocytów baranich? 

 

17.3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga preparatu o działaniu sporobójczym C. 

Difficile – badania wykonane w warunkach brudnych, czy całe wymagane spektrum B, F, V 

(HIV, HBV, HCV, Polio, Noro, Adeno), Tbc, S (C. Difficile) ma posiadać badania wykonane 

w warunkach brudnych tj. w obecności albuminy wołowej i erytrocytów baranich?  
Odpowiedź:  
Ad. 17.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 17.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 17.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 18 
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: 
18.1. Z uwagi na ewentualność wielogodzinnego zwilżania oprzyrządowania w roztworze 

roboczym, czy Zamawiający wymaga potwierdzenia braku korozyjności preparatu 

odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało 

wykonane przez niezależne laboratorium? 

 

18.2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia usuwania biofilmu udokumentowane 

odpowiednim badaniem, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium? 

 

18.3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania wobec 

B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1, Vaccinia) w wymaganym czasie działania? 

Odpowiedź:  
Ad. 18.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 18.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 18.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Pytanie 19 
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego w składzie N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę w miejsce chlorowodorku aminokwasu oraz 

chlorek didecylodimetyloamoniowy, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 20 
Dotyczy Pakietu nr 4: 
20.1. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki zawierające dopuszczalną 

śladową ilość alkoholu, która odpowiada za szybsze odparowanie preparatu z dezynfekowanej 

powierzchni, spełniające wymagania SIWZ, które wykazują działanie wobec B, F, Tbc, V 

(HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV1, Polyoma, Rota)? 

 

20.2. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny chusteczki zawierające 1 alkohol, 

spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Wymóg, aby chusteczki zawierały w 

swoim składzie mieszaninę alkoholi nie ma uzasadnienia merytorycznego,  ponieważ  są  

dostępne  preparaty  o  innym  składzie  chemicznym  np. na  bazie alkoholu etylowego o 

większej skuteczności. 

Odpowiedź:  
Ad. 20.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 20.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 21 
Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2: 
21.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat działający na : 

- B, F, Tbc, V(adeno, noro,HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) S (C. difficile, C. 

perfingens) – 0,5% w czasie 15 min. 

- Polio – 1% w 15 min. 

- B. subtilis, B. cereus – 2% w 15 min. 

Spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

21.2. Czy Zamawiający oczekuje preparatu gotowego do użycia bezpośrednio po 

rozpuszczeniu, nie wymagającego czasu na aktywację? 

Odpowiedź:  
Ad. 21.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 21.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 22 
Dotyczy Pakietu nr 9: 
22.1. Czy Zamawiający w poz. 4 oczekuje preparatu działającego na wymagane spektrum  

w czasie higienicznej dezynfekcji rąk, tj. 30 sek.? 

 

22.2. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, 

konfekcjonowany w opakowania 5L zamiast 6L, z odpowiednim przeliczeniem 
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zapotrzebowania?  

Odpowiedź:  
Ad. 22.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 22.2. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 23  
Dotyczy Pakietu nr 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjąco-dezynfekującego na bazie 

nadtlenku wodoru, etanolu, związków powierzchniowo-czynnych konfekcjonowanego w op. 

1L z końcówka spieniającą, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 24 
Dotyczy Pakietu nr 15: 
24.1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje w poz. 1 preparatu nie zawierającego 

w swoim składzie substancji konserwujących, które są przyczyną występowania podrażnień, 

odczynów alergicznych a nawet egzem skórnych wśród personelu medycznego? 

24.2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje w poz. 2 preparatu o potwierdzonej 

skuteczności bójczej w obszarze medycznym? 

24.3. Czy Zamawiający w poz. 2 oczekuje preparatu działającego na wymagane spektrum  

w czasie higienicznej dezynfekcji rąk, tj. 30 sek.? 

24.4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta 

dozowników Sterisol o kompatybilności oferowanych produktów z w/w. dozownikami? 

Odpowiedź:  
Ad. 24.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 24.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 24.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 24.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 25 
Dotyczy Pakietu nr 16: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o spektrum działania B, F, Tbc, C. 

Difficile – 15 min. Polio, Adeno – 5 min, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytania 26 
Pytania do wzoru umowy 
 
26.1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 1 ust. 5 poprzez zastąpienie na końcu zdania 

kropki przecinkiem i dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że redukcja zamówień nie 

przekroczy „35%” ? 

 

26.2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany w § 1 ust. 10 - 12 miesięcznego terminu 

trwałości na termin 8 miesięczny ? – przy 12 miesiącach obowiązywania umowy żądanie 
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takiego terminu ważności jest w ocenie wykonawcy nieuzasadnione i dość niekorzystne dla 

wykonawcy. 

 

26.3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 1 ust. 17 użytego określenia  

„z opóźnieniem” określeniem „ze zwłoką”? 

 

26.4. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 1 lit. a i b użytego w różnym 

przypadku określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki” w odpowiednim przypadku ? 

 

26.5. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 1 lit. c poprzez nadanie mu 

brzmienia: 

 

„c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności: zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów lub 

wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem punktów a) i b) niniejszego ust., jak również odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z 

podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części dotyczącej 

podwykonawstwa - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

15 % łącznej wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy ? 

 

26.6. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 2 lit c poprzez nadanie mu brzmienia: 

 

„c) wystąpienia konieczności zredukowania zamówień do faktycznych potrzeb ( nie więcej niż 

o 35%) lub przedłużenia terminu realizacji dostawy w związku z koniecznością udzielenia 

zamówień uzupełniających (do 20% wartości zamówienia podstawowego) lub skorzystania z 

zamówień uzupełniających bez konieczności przedłużania terminu realizacji dostawy.” ? 

 

Odpowiedź:  
Ad. 26.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami 
projektu umowy termin ten może być krótszy o ile Zamawiający wyrazi zgodę w trakcie 
realizacji umowy. Jeśli będzie to faktycznie uzasadnione w indywidualnych przypadkach 
Zamawiający wyrazi zgodę na etapie realizacji zamówienia.  
Ad. 26.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.4. Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne korekty zostaną dokonane na etapie 
podpisywania umowy 
Ad. 26.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 26.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 

 


