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ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec
Sp. z o. o.” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1
Dotyczy: projekt umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 lit. a) poprzez dodanie zdania: jednak nie
więcej niż 10% wartości danego zamówienia?
Odp. Zmawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dozownika bezdotykowego w systemie zamkniętym, na fotokomórkę,
zasilanego bateriami AA (paluszki) - o niewielkim zużyciu energii (do 150000 aplikacji),
wyposażony w system sygnalizujący zużycie baterii, żaden element nie ma bezpośredniego
kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym lub mydłem, zabezpieczonego kluczykiem
uniemożliwiającym ingerencje osób niepowołanych, kompatybilnego z preparatami
proponowanymi w poniższych pytaniach do pozycji 2 i 3, przeznaczonego do aplikacji
środków do dezynfekcji rąk oraz emulsji myjących w butelkach jednorazowych typu „soft
airless” z zastawką o pojemności 1l, łatwego w montażu, z możliwością kontroli poziomu
napełnienia, wykonanego z tworzywa sztucznego ABS?
Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu alkoholowego preparatu przeznaczonego do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol,
przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej
30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i
pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym i nawilżającym, nie
zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików,
o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex,
HBV, HCV, HIV, Noro, SARS, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 1l
typu „soft airless” przeznaczonych do tzw. zamkniętego systemu dozowania, które są
wyposażone w zastawkę zapobiegającą przed przedostawaniu się powietrza do wnętrza
opakowania, i które są wykonane z miękkiego polipropylenu, dzięki czemu kształt
opakowania ulega zmianie (tj. odkształceniu) podczas stosowania preparatów, ponieważ w
miejsce zużytego preparatu powietrze nie dostaje się do wnętrza opakowania, a preparat
znajdujący się w jego wnętrzu nie ulega kontaminacji, po odpowiednim przeliczeniu ilości
opakowań?
Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 4
Dotyczy: Zadanie 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia
rąk, sprawdzony dermatologicznie, chroniący i pielęgnujący skórę podczas mycia,
odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, zawierającego składniki nawilżające i
natłuszczające, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry, z zawartością
alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, zarejestrowany jako kosmetyk, w
opakowaniach a 1l typu „soft airless” przeznaczonych do tzw. zamkniętego systemu
dozowania, które są wyposażone w zastawkę zapobiegającą przed przedostawaniu się
powietrza do wnętrza opakowania, i które są wykonane z miękkiego polipropylenu, dzięki
czemu kształt opakowania ulega zmianie (tj. odkształceniu) podczas stosowania preparatów,
ponieważ w miejsce zużytego preparatu powietrze nie dostaje się do wnętrza opakowania, a
preparat znajdujący się w jego wnętrzu nie ulega kontaminacji, po odpowiednim przeliczeniu
ilości opakowań?
Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Zatwierdzam
Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/

DZP/56/2013 – Odpowiedzi na pytania_2
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji
niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: zp@cmsolec.pl.
Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę

ilość czytelnych stron ………… dnia ……..………. podpis i pieczęć ………………………………
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