Kraków, 30.08.2019r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-37/19
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania
czystości”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania I
1. Wzór umowy par. 4 ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na fakturze
dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym par. 4
ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na
fakturze bądź na dołączonej do niej dokumentacji serii i daty ważności danej partii towaru (dotyczy
zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrobów medycznych i produktów leczniczych).
2. Wzór umowy par. 5 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 5 % wartości (...)" na zapis:
"(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z
tym par. 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w
terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”
3. Wzór umowy par. 5 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości (...)" na zapis:
"(...) w wysokości 1 % wartości (...)".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z
tym par. 5 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie
dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od
dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na
pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”
4. Wzór umowy par. 12. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki
podatku VAT.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytania II
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 2 ręcznik o gramaturze 38gm2, wodoutwardzalny,
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spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 10 dopuści worki o grubości 25my, spełniające pozostałe
zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 16 dopuści worki o grubości 30my, spełniające pozostałe
zapisy SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytania III
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2
Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu Surfanios Fresh Lemon Zamawiający dopuści
preparat równoważny:
„Preparat do częstego stosowania, o podwójnym statusie, dzięki czemu może być stosowany do
jednoczesnej dezynfekcji dużych powierzchni, jak i powierzchni wyrobów medycznych. Posiada
szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, wykazuje
dodatkowe działanie bakteriobójcze m.in. przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii BLSE,
Enterobacter aerogenes BLSE, Enterobacter cloacae BLSE, Escherichia coli BLSE, Listeria
monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis. Posiada także potwierdzone badaniami działanie wobec
wirusa Rota – już w 5 minut. Produkt jest wysoce wydajny i ekonomiczny w użyciu, a także jest
skuteczny już przy bardzo niskim stężeniu roztworu roboczego i krótkim czasie działania. Specjalnie
opracowana formuła chemiczna zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową, może być
stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym. Polecany do
dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do dezynfekcji syfonów. Po wyschnięciu
nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga spłukiwania. Preparat w
opakowaniach o pojemności max. 1 l. Każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik
przelewowy.”
Odpowiedź: Tak.
Pytania IV
Pakiet 2 poz 1
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do częstego stosowania, będącego wyrobem
medycznym, który może być stosowany do jednoczesnej dezynfekcji dużych powierzchni, jak i
powierzchni wyrobów medycznych. Posiada szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy,
prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, wykazuje dodatkowe działanie bakteriobójcze m.in.
przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii BLSE, Enterobacter aerogenes BLSE, Enterobacter
cloacae BLSE, Escherichia coli BLSE, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis. Posiada także
potwierdzone badaniami działanie wobec wirusa Rota – już w 15 minut. Produkt jest wysoce wydajny
i ekonomiczny w użyciu, a także jest skuteczny już przy bardzo niskim stężeniu roztworu roboczego i
krótkim czasie działania. Specjalnie opracowana formuła chemiczna zapewnia doskonałą
kompatybilność materiałową, może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale
położniczym i noworodkowym. Polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
oraz do dezynfekcji syfonów. Po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia
nie wymaga spłukiwania. Preparat w opakowaniach o pojemności max. 1 l. Każda 1-litrowa butelka
wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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Pakiet 2 poz 2 i 3
Prosimy o dopuszczenie do oceny środka na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji
małych powierzchni i urządzeń medycznych. Skuteczność dezynfekcji osiąga już w 30 sekund.
Preparat cechuje krótki okres wysychania, przez co zalicza się go do środków tzw. szybkiej
dezynfekcji. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia aldehydów. Spektrum działania obejmuje: B, F (C.
albicans, Aspergillus Niger), Tbc - 30 sekund V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Polio, Adeno) w 60 sekund.
Preparat spełnia normy Europejskie. . W skład preparatu wchodzi: etanol 45 % hm, propan-2-ol 30 %
hm, chlorek didecylodimetyloamonium hm, nie zawiera aldehydów. Preparat w opakowaniach o
pojemności nie mniej niż 5 l i nie więcej niż 12 l.
Odpowiedź: W zakresie Pakietu nr 2 poz. 2 Zamawiający nie wyraża zgody. W zakresie Pakietu nr 2
poz. 3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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