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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 14 listopada 2017 r. 
Znak sprawy: 14/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa środków do dezynfekcji 
powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, półautomatycznej igły do biopsji, taśmy kinezjologicznej, 
preparatów alteplase i urapidilum oraz preparatów galenowych i recepturowych.”. Ogłoszenie w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod nr 614230-N-2017 z dnia 10.11.2017 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) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie alkoholu etylowego skutecznego wobec 
wymaganego spektrum w znacznie krótszym czasie tj. 30s, spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. 
Krótszy czas działania ułatwia prawidłowe stosowanie preparatu i podnosi bezpieczeństwo personelu i 
pacjentów. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 1) 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, 
Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans, A. niger), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, 
Noro, AH1N1) w czasie do 5 min.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu, w związku z tym 
szczególnie bezpieczny w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego 
o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. 
Spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, TBC w 
czasie do 15min, w opakowaniach a  1L ze spryskiwaczem spieniającym, zarejestrowany jako wyrób medyczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, 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.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3, 4) 
Czy zamawiający dopuści preparat równoważny, bez potrzeby użycia aktywatora, spełniający pozostałw zapisy 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3, 4) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie nadwęglanu sodu skutecznego wobec wymaganego 
spektrum w znacznie krótszym czasie tj. 15min bez aktywatora. Krótszy czas działania i brak konieczności 
stosowania aktywator ułatwia prawidłowe stosowanie preparatu i podnosi bezpieczeństwo personelu i 
pacjentów 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 3, 4) 
Czy Zamawiający w poz. 3 i 4 dopuści do oceny preparat 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 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy Zamawiający w poz.5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający wobec M. terrae  
zamiast M. tuberculosis? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 5) 
Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie aldehydu 
glutarowego, glioksalu i QAV, działający w spektrum B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (w tym Polio)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi 
chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, opartego na bazie dioctanu 
kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, posiadającego szerokie 
spektrum działania wobec B, Tbc (M.terrae/M.avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 30 min, 
zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 7, 8) 
Czy Zamawiający w poz. 7 i 8 dopuści do oceny chusteczki ze śladową dopuszczalną zawartością alkoholu, 
działające wobec B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, VRS, HSV, Rota, Polyoma), spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 7, 8) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 
20x18 w tubach po 200szt 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. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 7) 
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Czy Zamawiający dopuści chusteczki o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, 
Papova SV40) w czasie do 1min, TBC w czasie do 15min, w opakowaniach a 200 szt. po odpowiednim 
przeliczeniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 8) 
Czy Zamawiający dopuści chusteczki o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, 
Papova SV40) w czasie do 1min, TBC w czasie do 15min, w opakowaniach  a 200 szt. po odpowiednim 
przeliczeniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 8) 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli wkłady? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający miał na myśli wkłady. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9) 
Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie czwartorzędowych 
związków amonowych i  kompleksu enzymów, działający w spektrum B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (HIV, 
HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 15 min.? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 2) 
Czy Zamawiający dopuści  
Jednorazowego użytku, półautomatyczny system biopsji tkanek miękkich 
- prosta, ergonomiczna konstrukcja, umożliwiająca obsługę jedną ręką 
- przyrząd dla operatorów prawo lub lewo ręcznych 
- alternatywna głębokość nakłucia 10mm lub 20mm 
- końcówka kaniuli (2cm) jest szlifowana i polerowana w sposób szczególny z najwyższą precyzją 
- duże próbki biopsji umożliwiają precyzyjną diagnostykę 
- bezpieczne zamknięcie pobranej próbki 
- mechanizm zabezpieczający - brak możliwości nieumyślnego użycia systemu, większe bezpieczeństwo 
pacjenta oraz komfort pracy lekarza 
- stopniowanie głębokości - znakowanie kaniuli w krokach co 1 cm proste oznaczenie głębokości nakłucia 
- elektropolerowana końcówka - lepsza identyfikacja końcówki kaniuli przy użyciu USG 
- precyzyjne cięcie kaniuli podczas penetracji tkanek 
- brak przemieszczenia tkanki 
- nadruk rozmiaru na urządzeniu 

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

  18G x 150 mm 
    18G x 200 mm     ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 

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 

 


