Warszawa, dnia 02.03.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.143/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „sukcesywne dostawy
materiałów dezynfekcyjnych” (Nr sprawy SPZOZ.U.143/2020) wpłynęły zapytania do
SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 28.02.2020 r.
Pytanie 1:
Pakiet 1 poz. 8, 9, 10,
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz.
679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów
mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Pytanie 2:
Pakiet 1 poz. 15
W związku z wycofaniem z produkcji preparatu prosimy o dopuszczenie równoważnego
obecnie stosowanego w Państwa placówce preparatu płuczącego ułatwiającego schnięcie
metalu, szkła i sprzętu anestezjologicznego. Do stosowania w ostatnim cyklu płukania w
myjni Getinge. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji,
regulatory pH. Płynny, w koncentracie. Bezbarwny, przezroczysty. Stężenie użytkowe
0,02-0,05%. pH koncentratu ok. 7; Opakowania 5kg. Wyrób medyczny kl.I. W ramach oferty Wykonawca bezpłatnie dokona kalibracji myjni.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. specyfikacji pod
warunkiem dokonania przez Wykonawcę bezpłatnej kalibracji myjni. Kalibracja winna być
wykonana przez serwis posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania takiej czynności (np. autoryzacje producenta bądź personel posiadający odpowiednie przeszkolenie
potwierdzone certyfikatem).

Zapytanie nr 2 z dnia 28.02.2020 r.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 7 i 8 i dopuści:
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wykonane z
mieszanki poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia dowolnym preparatem
dezynfekcyjnym. Gramatura 70g/m². Nie posiadają terminu ograniczającego aktywność.
Wymiary chusteczki 30cm x 34cm. Wyrób medyczny. op. = 100 szt. oraz kompatybilne z
nimi wiaderka dozujące? Lub Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu
medycznego. Wykonane z mieszanki poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia
dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Gramatura 70g/m². Nie posiadają terminu
ograniczającego aktywność. Wymiary chusteczki 18cm x 25cm. Wyrób medyczny. op. =
300 szt. oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego Pakietu
produkty z Pakietu 4 poz. 7 i 8 – nowy Pakiet 10 i dopuści: suche chusteczki do
dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wykonane z mieszanki poliestru, celulozy i
wiskozy do nasączenia dowolnym preparatem dezynfekcyjnym. Gramatura 70g/m². Nie
posiadają terminu ograniczającego aktywność. Wymiary chusteczki 30cm x 34cm. Wyrób
medyczny. op. = 100 szt. oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące lub suche
chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wykonane z mieszanki
poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia dowolnym preparatem dezynfekcyjnym.
Gramatura 70g/m². Nie posiadają terminu ograniczającego aktywność. Wymiary
chusteczki 18cm x 25cm. Wyrób medyczny. op. = 300 szt. oraz kompatybilne z nimi
wiaderka dozujące.
Chusteczki będą zamawiane w sztukach, nie istnieje więc konieczność przeliczania.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 3 i 4 i dopuści:
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)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego Pakietu
produkty z Pakietu 6 poz. 3 i 4 – nowy Pakiet 11 i dopuści: 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)
Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 7 i 8 i dopuści:
Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki
czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego Pakietu
produkty z Pakietu 6 poz. 7 i 8 – nowy Pakiet 12 i dopuści: Spektrum bakterie
(Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne),
grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio
i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476).
Zapytanie nr 3 z dnia 02.03.2020 r.

Pytanie 1
Pakiet 6 poz.9
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda
pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony
asortyment w pakiecie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego Pakietu
produkty z Pakietu 6 poz. 9 – nowy Pakiet 13.
Pytanie 2
Pakiet 6 poz.9
Czy Zamawiający wymaga aby w/w gaziki były sterylne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby w/w gaziki były sterylne.
Pytanie 3
Pakiet 6 poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików do dezynfekcji skóry, nasączone
70% alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 6x7cm, gazik złożony czterokrotnie
na 8 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu: 16x10cm,sterylny, pakowany po
50szt/op, wyrób medyczny klasa IIa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone 70%
alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 6x7cm, gazik złożony czterokrotnie na 8
warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu: 16x10cm,sterylny, pakowany po 50szt/op,
wyrób medyczny klasa IIa.
Pytanie 4
Pakiet 6 poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików pakowanych po 50szt/op z
możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza gaziki pakowane po 50szt/op z możliwością
przeliczenia w formularzu cenowym.
Zapytanie nr 4 z dnia 02.03.2020 r.
Pytanie 1
Pakiet 2 pozycja 12, 13
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek spełniające wszystkie wymogi w
rozmiarze 14 x 20 oraz konfekcjonowanych w opakowaniu 125 sztuk po odpowiednim
przeliczeniu ilości opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza chusteczki spełniające wszystkie wymogi w
rozmiarze 14 x 20 oraz konfekcjonowanych w opakowaniu 125 sztuk po odpowiednim
przeliczeniu ilości opakowań.
Uwaga: Nowe pakiety 10, 11, 12, 13 zostały dodane w formularzu asortymentowocenowym, dostępnym na stronie Zamawiającego pod nazwą – formularz asortymentowocenowy po modyfikacji. W celu uniknięcia pomyłek, pozostawiono numerację pozycji w
poszczególnych pakietach z pierwotnego formularza asortymentowo-cenowego.
Zmianie ulega termin składania ofert, z 05.03.2020 godz. 8 30 na 10.03.2020 r. godz. 830,
02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, sekretariat Dyrektora, pokój nr 1, jednocześnie zmianie
ulega termin otwarcia ofert, z 05.03.2020 godz. 845 na 10.03.2020 r. godz. 845, 02-786
Warszawa, ul. Zamiany 13, sala konferencyjna, pokój nr 5.

