Celestynów, dnia 2021-05-11

Pismo: DKiA/2/2021/1

O D P O W I E D Z I
na zapytania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów w
postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „Dostawę materiałów i produktów
leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych” zgodnie z wewnętrznym

regulaminem do postępowań poniżej 130 000,00 zł i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
Treść wspomnianych próśb jest następująca:
1. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 Pozycja 1 dopuści gotowy do użycia płyn do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu.
Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V
(Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja
higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN
12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz
wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni
wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 Pozycja 2 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego
ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków
powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła.
Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany
jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
3. Czy Zamawiający w Zadaniu 16 Pozycja 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi
przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach
ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność
roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia,
BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15
min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1l z
dozownikiem, przeliczony według ilości podanych przez Zamawiającego?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
4. Czy Zamawiający w Zadaniu 16 Pozycja 2 dopuści gotowy preparat przeznaczony do
jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych
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inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych
ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki
silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor
korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości
myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania
poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina,
Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B
(w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV,
HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie 1l?
Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 Pozycja 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie
alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji
(aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli,
aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do
dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków
silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np.
Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.
Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone
badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy
otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30
sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o
podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
6. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 Pozycja 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie
alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji
(aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli,
aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do
dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków
silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np.
Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.
Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone
badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy
otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30
sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o
podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze
spryskiwaczem?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
7. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Pozycja 1 dopuści Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej
dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających
kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy,
chlorek didecylodimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV,
HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.)
Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane
załączenie badań potwierdzających. Opakowanie tuba 100szt, posiadające możliwość
wymiany wkładów?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
8. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Pozycja 1 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych
powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających
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kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji
aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych,
aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie
alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV,
HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim
obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do
21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm2. Produkt posiada badania
dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
Opakowanie tuba 100szt, posiadające możliwość wymiany wkładów?
Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

9. Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 26 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
10. Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony
foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120cm, na osłonie zaznaczone
miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości
obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do
głowicy, serweta rozmiar 40x40 cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
11. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z
zaleceniami
Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
z
dnia
20.03.2020
r.:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozeniaepidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w
wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie
oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o
wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie
hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy „zapytania ofertowego” zostają podtrzymane.
12. Zadanie 16, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa
placówce preparatu Rotasept w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
13. Zadanie 17, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa
placówce preparatu Mikrozid universal liquid a 5L.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
14. Zadanie 17, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa
placówce preparatu Mikrozid universal liquid a 1Lze spryskiwaczem.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanych u Państwa w placówce
chusteczek Mikrozid af wipes a 150 szt. w opakowaniu typu BOX z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
16. Zadanie 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
17. Zadanie 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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18. Zadanie 11, poz. 1: czy Zamawiający wymaga 10 000 kompresów, czy 10 000 opakowań a’3
sztuki?
Odp. Zamawiający wymaga 10 000 kompresów.
19. Zadanie 11, poz. 2: czy Zamawiający wymaga 900 kompresów, czy 900 opakowań a’3 sztuki?
Odp. Zamawiający wymaga 900 kompresów.
20. Zadanie 11, poz. 3: czy Zamawiający wymaga 2000 kompresów, czy 2000 opakowań a’3
sztuki?
Odp. Zamawiający wymaga 2 000 kompresów.
21. Zadanie 12, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8x8cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
22. Zadanie 12, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5x7,2cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
23. Par. 9 ust. 1a umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była
wartość niedostarczonego towaru?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
24. Par. 9 ust. 1c umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była
wartość niezrealizowanej części umowy?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
25. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 8 poz. 20 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70%
alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm,
trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w
opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70%
alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm,
czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w
opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
26. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 3 o treści: „Ustęp 1
paragrafu 9 obowiązuje pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia”. (Aby wykluczyć
hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać
kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej
towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie
towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać
obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z
Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 3 o treści:
„W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony
towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie
przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% kwoty z faktury za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w płatności”.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
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27. Zadanie 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
28. Zadanie 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier 110mm x 20m z odpowiednim
przeliczeniem liczby rolek?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
29. Zadanie 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier 104x40 ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
30. Zadanie 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści papier z czerwonym nadrukiem 215x25 z
odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
31. Zadanie 7, pozycja 7 Czy Zamawiający ma na myśli pałeczkę do wymazów z wacikiem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Zadanie 8, pozycja 4-7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
33. Zadanie 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
34. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
35. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x22?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
36. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści serwetę 33x48 ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
37. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę serwety w opakowaniu a’40 sztuk
na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
38. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę serwety w opakowaniu a’80 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
39. Zadanie 8, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści venflon niebieski 0,9x25mm ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
40. Zadanie 8, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 1,1x32mm ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
41. Zadanie 8, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a’144 sztuki
z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
42. Zadanie 8, pozycja 28-29 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję co umożliwi nam złożenie
konkurencyjnej oferty?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.
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43. Zadanie 8, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści aparat bez bocznego portu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
44. Zadanie 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści Kombinezon ochronny wykonany z laminatu
(polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m²?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
45. Zadanie 11, pozycja 1-3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga wyceny za
1sztukę kompresu, czy 1 opakowanie kompresów zawierające 3sztuki?
Odp. Zamawiający wymaga wyceny za 1sztukę kompresu.
46. Zadanie 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem
medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty
bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej.
Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt
2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada
obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien
oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów
medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.zoz.celestynow.pl w dniu 11.05.2021r.

ZATWIERDZAM
Lech Krasieńko
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