Warszawa, dnia 25.09.2014r.
Nr sprawy SPZOZ.U.576/2014
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.
materiałów
dezynfekcyjnych”
„sukcesywne
dostawy
(Nr
sprawy
SPZOZ.U.576/2014) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 22.09.2014r.
Pakiet 1 poz. 20 i 21:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt sklasyfikowany jako wyrób
medyczny klasy IIa.

Prosimy o wyodrębnienie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na udział większej
liczby dostawców, co pozwoli dodatkowo obniżyć cenę dla zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami ujętymi w SIWZ.
Pakiet 2 poz.8 i 9:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt jest sklasyfikowany jako wyrób
medyczny klasy IIa.

Prosimy o wyodrębnienie powyższych pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na udział większej
liczby dostawców, co pozwoli dodatkowo obniżyć cenę dla zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami ujętymi w SIWZ.
Pakiet 4 poz 1
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 140x180mm spełniającego zapisy
SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1
minuty i F (Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut. Konfekcjonowanych w tubach po
100 sztuk. Produkt jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami ujętymi w SIWZ.
Pakiet 4 poz 2 i 3
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
chusteczek w rozmiarze 20x20cm impregnowanych alkoholem etylowym spełniającego zapisy SIWZ o
szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie
do 30 sekund, konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk. Produkt sklasyfikowany jest jako wyrób
medyczny klasy IIa. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja
drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pozycje 2 i
3 chusteczek o powyższych parametrach. Wykonawca oferujący asortyment
konfekcjonowany w tuby po 150szt. winien dokonać odpowiedniego przeliczenia
ilości oraz nanieść poprawki w załączniku nr 1 do SIWZ w rubrykach „Nazwa” i
„Ilość”.
Pakiet 4 poz 4 i 5
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt i spektrum

działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt sklasyfikowany jest jako wyrób
medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami ujętymi w SIWZ.
Pakiet 4 poz 8 i 9
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
suchych chusteczek w rolkach do nasączania dowolnym środkiem myjącym lub dezynfekującym.
Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze 50g/m². Produkt
niepylący, niepozostawiający smug po użyciu. Chusteczki w rozm. 17cm x 39cm, pakowane po 256
szt., w wiaderka wyposażone w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami ujętymi w SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 23.09.2014r.
Pakiet nr 3 pozycja 3
Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaproponowania
wyrobu medycznego kl. Iib.
Wskazana pozycja jest aktywatorem do pozycji nr 1 i posiada z nią wspólną Deklarację Zgodności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia
dotyczącym pozycji nr 3 pakietu nr 3 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający
wymaga zaproponowania wyrobu medycznego kl. Iib.

Zapytanie nr 3 z dnia 24.09.2014r.
Pakiet 1 poz. 20 i 21:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin.
Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą
zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt sklasyfikowany jako wyrób
medyczny klasy IIa. Pakowane po 200 szt. z możliwością przeliczenia liczby chusteczek.
Prosimy o wyodrębnienie powyższych pozycji (pakiet 1: poz. 20 i 21) do osobnego pakietu. Pozwoli to
na udział większej liczby dostawców, co pozwoli dodatkowo obniżyć cenę dla zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycje
20 i 21 chusteczek o powyższych parametrach. Wykonawca oferujący asortyment
konfekcjonowany w tuby po 200szt. winien dokonać odpowiedniego przeliczenia

ilości oraz nanieść poprawki w załączniku nr 1 do SIWZ w rubrykach „Nazwa” i
„Ilość”. Pozycje 20 i 21 zostaną wydzielone z pakietu 1 do pakietu nr 5.
Zmodyfikowany formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz
SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl
w zakładce „zamówienia”.
Pakiet 2 poz. 8 i 9:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt sklasyfikowany jako wyrób
medyczny klasy IIa. Pakowane po 200 szt. z możliwością przeliczenia liczby chusteczek.
Prosimy o wyodrębnienie powyższych pozycji (pakiet 2: poz. 8 i 9) do osobnego pakietu. Pozwoli to na
udział większej liczby dostawców, co pozwoli dodatkowo obniżyć cenę dla zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 pozycje 8 i
9 chusteczek o powyższych parametrach. Wykonawca oferujący asortyment
konfekcjonowany w tuby po 200szt. winien dokonać odpowiedniego przeliczenia
ilości oraz nanieść poprawki w załączniku nr 1 do SIWZ w rubrykach „Nazwa” i
„Ilość”. Pozycje 20 i 21 zostaną wydzielone z pakietu 1 do pakietu nr 5.
Zmodyfikowany formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz
SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl
w zakładce „zamówienia”.
Pakiet 4 poz 4 i 5
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. i spektrum
działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z
możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz
Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad
24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną
normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na
powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie
pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Produkt sklasyfikowany jako wyrób
medyczny klasy IIa. Pakowane po 200 szt. z możliwością przeliczenia liczby chusteczek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pozycje 4 i
5 chusteczek o powyższych parametrach. Wykonawca oferujący asortyment
konfekcjonowany w tuby po 200szt. winien dokonać odpowiedniego przeliczenia
ilości oraz nanieść poprawki w załączniku nr 1 do SIWZ w rubrykach „Nazwa” i
„Ilość”. Pozycje 20 i 21 zostaną wydzielone z pakietu 1 do pakietu nr 5.
Zmodyfikowany formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz

SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl
w zakładce „zamówienia”.

Zapytanie nr 4 z dnia 24.09.2014r.
Pytanie nr 1: dotyczące zapisów SIWZ punkt 15.7: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o
podanie informacji czy do oferty ma być załączony wzór umowy ?
(uwagi: formularz ofertowy zawiera oświadczenie, w którym Wykonawca akceptuje warunki przyszłej
umowy)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wzoru umowy.
Pytanie nr 2: dotyczące zapisów umowy i SIWZ punkt 23f: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ
prosimy o potwierdzenie, że w okresie obowiązywania umowy stale będą ceny jednostkowe netto, zaś
ceny brutto będą zmieniały się proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT?

Odpowiedź: Zapis punktu 23 ppkt 2 lit f dopuszcza przez Zamawiającego możliwość
zmiany ceny poprzez uwzględnienie zmian ustawowych w przepisach prawa
podatkowego, powodujących konieczność zmiany stawek podatku dotyczącego
sprzedaży towarów będących przedmiotem umowy przy niezmienionej cenie netto.
Pytanie nr 3: dotyczące zapisów formularza ofertowego – załącznik nr 6 do SIWZ punkt 1: Czy nie
nastąpiła omyłka pisarska w podanym roku ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w tekście pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ
nastąpiła omyłka pisarska. Poprawna data to 19.09.2014r. Zmodyfikowany formularz
zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w
zakładce „zamówienia”.
Pytanie nr 4: dotyczące opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 3 poz. 1: Ponieważ producent
środków dedykowanych do myjni konfekcjonuje je w opakowaniach 2,8 L x 3 kanistry,
czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków w opakowaniach 2,8 L i tym samy wyrazi zgodę
na zaoferowanie 141 op. środków (tj. 394,80 L)
(obecnie Zamawiający wymaga: opakowanie 5L, ilość op. 78 op. tj. 390L)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 pozycje 1
środków o parametrach ujętych w SIWZ, konfekcjonowanych natomiast
opakowaniach 2,8 L. Wykonawca oferujący asortyment konfekcjonowany w karnistry
po 2,8l winien dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości oraz nanieść poprawki w
załączniku nr 1 do SIWZ w rubryce „Ilość” wpisując 141 opakowań.
Pytanie nr 5: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający
znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zakład nie jest w trakcie przekształcania w
spółkę kapitałową.

