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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 26 września 2017 r. 
Znak sprawy: 08/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków do dezynfekcji rąk, 
powierzchni, sprzętów i urządzeń medycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz preparatów 
recepturowych i galenowych, i innych.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 591253-N-
2017 z dnia 21.09.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1, 3, 4, 5) 
Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowane w pozycjach 1, 3, 4, i 5 preparaty były ze sobą kompatybilne i 
pochodziły  od jednego producenta,  celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia podrażnień, uczuleń lub 
alergii skórnych w wyniku ich stosowania? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat o statusie produktu biobójczego, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1, 3) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 1 i 3, nie dopuści do oceny preparatów 
zawierających pochodne fenolowe 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 1 dopuści do oceny preparat do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk  dla osób o wrażliwej skórze – pH 5-5,5 ; Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 
min.; aktywny wobec B,Tbc,F,V (HBV,HIV,HSV  Rota) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 1 wymaga preparatu posiadającego pozytywną 
opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka lub placówki równoważnej z terenu Unii Europejskiej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
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Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 3 dopuści do oceny preparat do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk w postaci żelu; zawierający Etanol , aloes, pantenol i glicerynę, bez grup 
fenolowych. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min. Aktywny wobec: B,Tbc,F,V (HIV, HCV, HIV, Rota, 
Noro, Adeno, Polio) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3) 
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat o zawartości 70% etanolu w ilości 75,5ml/100ml, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 4 dopuści do oceny obecnie używany w szpitalu 
preparat Manisoft? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4) 
Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat o pH 4-6, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 1, poz. 4 dopuści do oceny obecnie używany w szpitalu 
preparat Silonda Lipid 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat – emulsję olej w wodzie, spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji typu olej w wodzie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, 
Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, AH1N1) w czasie do 
30 sek. oraz A. Niger i Noro w czasie do 5 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 1 dopuści do oceny Preparat do dezynfekcji 
powierzchni trudno-dostępnych, zawierający alkohol i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie 
zawierający QAV, aktywny wobec B, F, M tuberculosis – 5 min B, Tbc,V(Noro, Adeno), F-10 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Czy Zamawiający w poz.2 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, F 
(C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 5 min. oraz wobec Tbc i Papova w czasie do 15 min.? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 2, poz. 2) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 2 dopuści do oceny Preparat do dezynfekcji sprzętu 
rehabilitacyjnego, aparatury medycznej i inkubatorów – pianka myjąco-dezynfekująca, zawierająca 
glukoprotaminę, Alkohol i QAV bez aldehydów; aktywna wobec: B,F,V (Rota, Adeno)  - 1 min., B,F,Tbc,V 
(HIV,HBV) –5min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 2, poz. 3, 4) 
Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści do oceny preparat jednodniowy niewymagający aktywtora, spełniający 
wymagania SIWZ, działający w spektrum B, Tbc (M. terae i M. avium), F, V, S, konfekcjonowany w opakowania 
odpowiednio 1 kg i 5kg? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 2, poz. 3, 4) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 3 i 4 dopuści do oceny Preparat do dezynfekcji 
narządzi z wykluczeniem substancji żrących, czasowe zabarwienie roztworu, bez pochodnych benzenu; 
zawierający Nadwęglan sodu, TAED; aktywny wobec B,Tbc, m.tuberculosis, V, F, S 15 min – 6 h (z aktywatorem) 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 2, poz. 3, 4, 5, 7) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2 w pozycjach 3, 4, 5 ,7 wymaga aby zaproponowane 
preparaty posiadały pozytywną opinię producenta endoskopów firmy Olympus. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 2, poz. 5) 
Czy Zamawiający w poz.5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający wobec M. terrae 
zamiast M. tuberculosis? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7) 
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, 
Tbc (M. tuberculosis), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 7 dopuści do oceny Preparat do dezynfekcji i  
regeneracji narzędzi; na bazie glukoprotaminy; aktywny wobec B,F,V, Tbc – 15 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8, 9) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 8 i 9 dopuści do oceny Chusteczki do szybkiej 
dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym sond USG, bez zawartości alkoholu; 
zakres działania - B,F, Tbc, V(HIV,HBV,HCV, Rota, Noro, Adeno,Polio) do 30 min 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8, 9) 
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Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 8 i 9 wymaga aby zaproponowane chusteczki 
wykazywały w czasie 1 minuty skuteczność wobec: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8, 9) 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pakiecie 2, poz. 8 i 9 wymaga aby zaproponowane chusteczki 
wykazywały pełną skuteczność wirusobójczą zgodnie z normą EN 14476 (wirusy testowe: Noro, Adeno, Polio) 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8, 9) 
Czy Zamawiający w poz. 8 i 9 dopuści do oceny chusteczki ze śladową dopuszczalną zawartością alkoholu, w 
opakowaniach po 100 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 5 kg.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1, 2) 
Czy zamawiający dopuści preparat 1l w systemie zamkniętym o takim samym spektrum? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, ale Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania odpowiedniej 
ilości dozowników. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1) 
Czy z uwagi na bezpieczeństwo personelu i odwiedzających Zamawiający wymaga, aby oferowane mydło do 
higienicznego mycia rąk posiadało badania przeprowadzone wg normy PN EN 1499 „Higieniczne środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne - Higieniczne mycie rąk”? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1) 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparaty spełniające wymagania SIWZ posiadające w swoim 
składzie substancje konserwujące? Dodatek substancji konserwujących do preparatów stosowanych 
bezpośrednio na skórę rąk personelu szpitalnego kilka do kilkunastu razy dziennie powoduje realne zagrożenie 
wystąpienia dolegliwych skutków ubocznych, np. reakcje alergiczne. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2) 
Poz. 1, Poz. 2 - W związku z wymogiem Zamawiającego „kompatybilności oferowanych preparatów z 
posiadanym przez Zamawiającego systemem dozowania Sterisol” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga oświadczenia producenta dozowników Sterisol o kompatybilności z oferowanym produktem 
(workiem), co da pewność Zamawiającemu, że zaoferowany preparat będzie kompatybilny z dozownikiem i 
będzie dozowany prawidłowo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w ww. pozycji wystąpił  błąd edytorski a zaoferowany preparat winien być 
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozowania Antibac. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w poz. 2 oczekuje preparatu działającego w wymaganym spektrum w 
wymaganym czasie chirurgicznej dezynfekcji rąk tj. do 3min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2) 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat działający wobec Tbc (M. Terrae i M. avium) w czasie do 
15 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 7) 
Czy Zamawiający półautomatyczny system do biopsji  
„ - prosta, ergonomiczna obsługa jedną ręką 
- alternatywna głębokość nakłucia 6mm lub 15mm (całkowita głębokość 15mm lub 26mm) 
- specjalny szlif końcówki kaniuli  (lepsza widoczność igły pod kontrolą USG) 
- duże próbki biopsji umożliwiają precyzyjną diagnostykę 
- bezpieczne zamknięcie pobranej próbki 
- system wyposażony w mechanizm zabezpieczający, brak możliwości nieumyślnego użycia 
- kaniula znakowana w krokach co 1 cm proste oznaczenie głębokości nakłucia 
- system wyposażony w ruchomy ogranicznik wkłucia 
- rozmiary wydrukowane na systemie – łatwa identyfikacja „  
 

Rozmiar: 16G x 150 mm 
   16G x 200 mm 

  18G x 150 mm 
   18G x 200 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 7) 
Dotyczy pakietu nr 7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie półautomatycznego systemu 
biopsyjnego ładowany skokowo regulowaną głębokością wkłucia;  
- głębokość wkłucia 12 mm i 25 mm,  
- wyposażony w echomarker, 
- wyposażony w skalę centymetrową,  
- posiadający okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji, 
- rozmiary zróżnicowane kolorami, 
- rozmiar: 16G x 150 mm, 
        16G x 200 mm, 
        18G x 150 mm, 
        18G x 200 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 9, poz. 4) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka urostomijnego w rozmiarze 55mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 9, poz. 5) 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka w rozmiarze 13-60mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 9, poz. 7) 
Z uwagi na odrębność produktów opisanych w punktach 7.1 oraz 7.2 (podpaska mosznowa) zwracamy się z 
prośbą do zamawiającego o wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 9, poz. 7) 
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Pakiet nr 9 poz. 7 podpaska mosznowo 
- poz. 7.1. „rozm. II głębokość 95mm” 
- poz. 7.2. „rozm. III głębokość 101mm” 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach podpaskę mosznową o uniwersalnej głębokości worka i różnych 
obwodach pasa w zakresie od 70cm do 120cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 11) 
Czy dopuszcza się taśmy kinezjologiczne o wymiarach 5 cm x 17 m? Reszta warunków bez zmian. Jeżeli 
dopuszcza się, to w jakiej ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w ilości 28 szt. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 13) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych pakowanych po 6 klipsów 
w magazynku i 14 magazynków w opakowaniu, wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Pakiety od 13 do 15 nie są przedmiotem postępowania i znalazły się w formularzu 
cenowym w wyniku błędu edytorskiego, pakiety te są zawarte w przedmiocie postępowania nr 07/2017. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 14) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych, niewchłanialnych, w rozmiarach L 
zamykających naczynia o wielkości 5-13 mm, oraz XL zamykających naczynia o wielkości 7-16 mm, 
posiadających wewnętrzne żebrowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, pakowane po 6 
klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Pakiety od 13 do 15 nie są przedmiotem postępowania i znalazły się w formularzu 
cenowym w wyniku błędu edytorskiego, pakiety te są zawarte w przedmiocie postępowania nr 07/2017. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 

Pytanie 43 (dot. § 5 ust. 1) 
Wzór umowy par. 5 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 2 % wartości (...)" na zapis: "(...) w 
wysokości 0,5 % wartości (...)". 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 44 (dot. § 8 ust. 3) 
Wzór umowy par. 8 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w par. 
3 ust. 1" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy". 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ. 

 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 

 
 dr n. med. Marek Lewandowski 

/podpis na oryginale/ 

 

 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 

 


