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 Rybnik, dnia 16 lipca 2019 r. 
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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 16.07.2019 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśnia co 

następuje: 
 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 5 poz.: 1 i 5) 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 5 poz. 1 i 5 i dopuści: 

Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu. Może być myty w temperaturze 

powyżej 55 stopni Celsjusza. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, 

które zapobiega wyschnięciu chusteczek oraz kompatybilne z nim wkłady-Suche chusteczki z nie 

pozostawiającego kłaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub 

dezynfekującymi. Chusteczki o wymiarach 30cm x 34cm, gramaturze 70 g/m2, pakowane po 

100szt. w rolce. Do chusteczek nie jest dołączony zestaw dwóch chusteczek do mycia 

i dezynfekcji wiaderka, ale możemy dołączyć jedną tubę (do całości Pakietu 5 poz. 1 i 5 jedna 

tuba) ze stoma chusteczkami nasączonymi preparatem na bazie alkoholu do dezynfekcji wiaderek. 

lub 

Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu. Może być myty w temperaturze 

powyżej 55 stopni Celsjusza. Wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, 

które zapobiega wyschnięciu chusteczek oraz kompatybilne z nim wkłady-Suche chusteczki z nie 

pozostawiającego kłaczków materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub 

dezynfekującymi. Chusteczki o wymiarach 18cm x 25cm, gramaturze 70 g/m2, pakowane po 

300szt. w rolce. Do chusteczek nie jest dołączony zestaw dwóch chusteczek do mycia 

i dezynfekcji wiaderka, ale możemy dołączyć jedną tubę (do całości Pakietu 5 poz. 1 i 5 jedna 

tuba) ze stoma chusteczkami nasączonymi preparatem na bazie alkoholu do dezynfekcji wiaderek. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA 

I ZASUGEROWANIE ILE TUB DO DEZYNFEKCJI WIADEREK POTRZEBOWAŁBY 

ZAMAWIAJĄCY. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produktów z Pakietu 5 poz.: 

1 i 5 i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 2 (dot. Pakietu 5 poz. 2) 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 2 i dopuści: 

Chusteczki poliestrowo-wiskozowo-celulozowe 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, tworzyw 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 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 

70g/m2? 

lub 

Chusteczki poliestrowe 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, tworzyw 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, gramatura chusteczek 23g/m2? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produktu z Pakietu 5 poz. 2 

i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 3 (dot. Pakietu 5 poz. 3) 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i dopuści: 

Chusteczki poliestrowo-wiskozowo-celulozowe 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, tworzyw 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), 
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wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 

70g/m2? 

lub 

Chusteczki poliestrowe 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, tworzyw 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, gramatura chusteczek 23g/m2? 

lub 

Chusteczki poliestrowo-wiskozowo-celulozowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu 

medycznego, rozmiar 18 x 25 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% 

etanolem, konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu-wiaderko- Spektrum do 1 minuty: 

bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), 

grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 

13624, 14476), gramatura chusteczek 70g/m2? 

lub 

Chusteczki poliestrowe 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- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste 

i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476), gramatura chusteczek 

23g/m2? 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu produktu z Pakietu 5 poz. 3 

i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 4 (dot. Pakietu 1 poz.: 4 i 5) 

Prosimy Zamawiającego o zamianę odpłatnej wyceny na możliwość zaoferowania bezpłatnego 

użyczenia urządzeń opisanych w w/w pozycjach na czas trwania umowy wraz serwisem 

i montażem. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie Pakietu 1 poz.: 4 i 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 5 (dot. Pakietu 3 poz. 3) 

Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu sporobójczym (C.difficile) w czasie do 30 min, 

spełniający pozostałe SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 3 zaoferowanie preparatu o działaniu sporobójczym 

(C.difficile) w czasie do 30 min spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 
 

 

 

callto:(13727,%2013624,%2014476
callto:(13727,%2013624,%2014476
callto:(13727,%2013624,%2014476
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Pytanie 6 (dot. Pakietu 2, poz. 2) 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat w opakowaniach 1kg, z możliwością przeliczenia 

ilości, o statusie wyrobu medycznego kl. IIb? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 2 preparatu w opakowaniu 

a 1 kg o statusie wyrobu medycznego kl.IIb i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 7 (dot. Pakietu 2, poz. 3) 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści preparat na bazie etanolu w opakowaniach 250ml, 

z możliwością przeliczenia ilości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 3 preparatu na bazie etanolu 

w opakowaniu 250 ml i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Pytanie 8 (dot. Pakietu 3, poz. 2) 

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat skuteczny wobec Tbc w czasie 30 min.? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 3 poz. 2 preparatu skutecznego 

wobec Tbc w czasie 30 min i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


