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                                                                                                     Kraków, 3 października 2016 r. 
 

  Dotyczy:  postępowania na „Dostawę produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji”.  

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  

I OTWARCIA OFERT  

POSTĘPOWANIE A.I.271-22/16  
 

 

I. 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w 

oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

ZESTAW 1 

Dot. Pakietu nr 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, w postaci nieprzylepnych testów mycia wraz z 

przyrządem testowym, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, w których substancją wskaźnikową 

jest mieszanina węglowodanów, lipidów i białek (czyli związków, które wchodzą w skład zanieczyszczeń 

naturalnie występujących na narzędziach), pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 

wymaganej przez Zamawiającego, tj. 32 opakowań?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 

Prosimy o wydzielenie testów kontroli skuteczności mycia do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego 

pozwoli na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji: 
 

1) pkt 4.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „specyfikacją”), który przyjmuje 

brzmienie: 

Zamówienie składa się z 4 części: 

Część 1: Preparaty do dezynfekcji powierzchni szpitalnych i trudno dostępnych; 

Część 2: Preparaty do dezynfekcji narzędzi; 

Część 3: Preparat antyseptyczny; 

Część 4: Test do kontroli skuteczności mycia narzędzi. 
 

2) pkt 5 specyfikacji, który przyjmuje brzmienie: 

„Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz posiadają następujące 

zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie 

zrealizowali (nieprzerwanie) co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia tj.  

a) w części 1 zamówienia - dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni szpitalnych, o 

wartości brutto minimum 10 000,00 zł (każda dostawa); 

b) w części 2 zamówienia - dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi, o wartości brutto 

minimum 15 000,00 zł (każda dostawa); 

c) w części 3 zamówienia - dostawa preparatów antyseptycznych, o wartości brutto minimum 

5 000,00 zł (każda dostawa); 

d) w części 4 zamówienia – dostawa testów do kontroli skuteczności mycia narzędzi, o wartości 

brutto minimum 4 000,00 zł (każda dostawa)”. 
 

3) pkt 16.2 specyfikacji, który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu oferty: 

• cenę (brutto) za część zamówienia, na którą składa ofertę; 

• zastosowaną stawkę podatku VAT w %. 
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• termin realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy (w części zamówienia, 

na którą składa ofertę).  

Uwaga: Najdłuższy termin realizacji zamówienia może wynieść 24 godziny licząc od 

wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy (§ 3 ust. 3 wzoru umowy). 

• Termin ważności, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy (w części zamówienia, na którą 

składa ofertę).  

Uwaga:  

Dla części 1 zamówienia najkrótszy termin ważności może wynieść 6 miesięcy licząc od 

terminu dostawy (§ 5 ust. 2 wzoru umowy). 

Dla części 2, 3 i 4 zamówienia najkrótszy termin ważności może wynieść 12 miesięcy licząc od 

terminu dostawy (§ 5 ust. 2 wzoru umowy). 

Ponadto Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą załącznik do umowy, gdzie pozycja 

„Razem” stanowi cenę brutto wykonania zamówienia (w danej części zamówienia)”. 
 

4) pkt 17 lit. c) specyfikacji, który przyjmuje brzmienie: 

„W kryterium c) punkty liczone będą w następujący sposób:   

Punktacja zostanie przyznana na podstawie terminu ważności zaproponowanego przez Wykonawcę 

w Formularzu oferty.   
 

Liczba punktów w części 1 zamówienia:  

a) za zaoferowanie terminu ważności 6 miesięcy – 0 pkt (minimalny wymagany);  

b) za zaoferowanie terminu ważności dłuższego niż 6 miesięcy, ale krótszego niż 9 miesięcy – 5 pkt; 

c)  za zaoferowanie terminu ważności 9 miesięcy lub dłuższego – 10 pkt. 

Uwaga: jeśli Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty terminu ważności, Zamawiający przyjmie 

do oceny ofert termin ważności wynoszący 6 miesięcy (0 pkt). 
 

Liczba punktów w części 2, 3 i 4 zamówienia:  

a) za zaoferowanie terminu ważności 12 miesięcy – 0 pkt (minimalny wymagany);  

b) za zaoferowanie terminu ważności dłuższego niż 12 miesięcy, ale krótszego niż 16 miesięcy – 5 

pkt; 

c) za zaoferowanie terminu ważności 16 miesięcy lub dłuższego – 10 pkt. 

Uwaga: jeśli Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty terminu ważności, Zamawiający przyjmie 

do oceny ofert termin ważności wynoszący 12 miesięcy (0 pkt). 

 

5) Formularza oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji, który stanowi załącznik do pisma z udzielonymi 

odpowiedziami. Wykonawca powinien wypełnił i złożyć Formularz oferty opublikowany po 

modyfikacji.  

6) Załącznika do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), który stanowi 

załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. Wykonawca powinien wypełnił i złożyć załącznik 

opublikowany po modyfikacji. 

7) Wzór wykazu - załącznik nr 4 do specyfikacji, który stanowi załącznik do pisma z udzielonymi 

odpowiedziami. 
 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści piankę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a’ 750 ml, z 

odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego, tj. 16 opakowań.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu proponowanego przez Wykonawcę - należy wskazać modyfikację 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie: 

Dot. Części 2, poz 6. 

Czy zamawiający dopuści produkt w opakowaniu o pojemności 0,75 l. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu proponowanego przez Wykonawcę - należy wskazać modyfikację 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie: 

Dot. Pakietu nr 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi: 

Poz. 6.  

Czy Zamawiający dopuści do oceny bakteriostatyczny żel z aplikatorem w celu łatwego rozprowadzania, 

do suchego transportu narzędzi chirurgicznych, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń i korodowaniu 
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narzędzi, w opakowaniach 650 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez 

Zamawiającego, tj. 19 op.? Postać żelu powoduje, że preparat pozostaje dłużej na narzędziach niż 

tradycyjna pianka, zapewniając odpowiednie nawilżenie. Preparat nie wymaga dodatkowego spłukiwania 

przed automatycznym procesem w myjni.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4 

Dotyczy pakietu- Preparaty do dezynfekcji powierzchni szpitalnych i trudno dostępnych.  

Pytanie: 

Poz. 1- Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu konfekcjonowanego w kanistry 5 litrowe z pompką 

dozującą w ilości 1 pompka na 4 kanistry.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 

Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych 

powierzchni, na bazie alkoholi (etanol, propan-2-ol)) i czwartorzędowych związków amonowych, 

niezawierający aldehydów, konfekcjonowany w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem, wykazujący 

skuteczność biobójczą wobec B, F (Candida), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Rota, Vaccinia, 

SARS, A H1N1) w czasie 30 sekund z możliwością rozszerzenia o F (Aspergillus) w czasie 5 minut?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 

Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie jednego alkoholu- etanolu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 

Poz. 3- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania B, F- do 5 minut, V (HBV, 

HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1)- do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 15minut? 

Chusteczki  w rozmiarze 13x19cm na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych o 

maksymalnej zawartości alkoholu do 2,6%, w celu szybszego wyschnięcia dezynfekowanych 

powierzchni. Powyższa minimalna zawartość alkoholu nie wpływa negatywnie na dezynfekowane 

powierzchnie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 

Poz. 3, 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opakowania o pojemności 

100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?  

Odpowiedź: 

Tak - jeśli odpowiada pozostałym wymaganiom. 

W przypadku zaoferowania produktu proponowanego przez Wykonawcę (spełniającego opisane 

wymagania) - należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy. 
 

Pytanie: 

Poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu,  posiadające spektrum B , Tbc, 

F- do 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, adenowirus, rotawirus, vacciniawirus, norowirus)-  w czasie do 

30sekund, spełniający pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu proponowanego przez Wykonawcę - należy wskazać modyfikację 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy. 
 

Pytanie: 

Poz. 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o działaniu sporobójczym, inkrustowane chlorem 

suche chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc 

zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi, o szerokim spektrum biobójczym B ( w tym 

MRSA), Tbc (M.avium, M. terrae), F (C.albicans, A. niger), S- (Cl. difficile, C. perfingers, B. subtilis)- 

w czasie do 15 minut, V (polio, adeno) do 5minut, konfekcjonowane w opakowania typu flow-pack po 

25 chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 

Poz. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusty przeznaczone do nasączania środkami 

dezynfekcyjnymi o gramaturze 50g/m2, pakowane pojedynczo, bez opakowania foliowego do zalewania, 

w rozmiarach 16x39cm (zwój 150 chusteczek) lub 18 x 39cm (zwój 256 chusteczek), po odpowiednim 

przeliczeniu zapotrzebowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5 

Pytanie: 

Czy Zamawiający mógłby wydzielić pozycje nr 1,2,3,4 z pakietu nr 2 – co pozwoli przygotować ofertę 

najkorzystniejszą cenowo, ponieważ te produkty pochodzą od jednego producenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6 

Część nr 1 (preparaty do dezynfekcji powierzchni szpitalnych i trudnodostępnych)  

Pytanie: 

poz. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli bezalkoholowy środek do  szybkiej 

dezynfekcji w formie nasiąkniętych chusteczek o wymiarach co najmniej 20x 20 cm. z zastosowaniem 

do dezynfekcji powierzchni narzędzi chirurgicznych z napędem elektrycznym, sprzętu 

anestezjologicznego, aktywny wobec B, F, V otoczkowych w czasie do 1 min., Tbc w czasie 15 min, nie 

zawierający aldehydów, fenoli, związków zapachowych ani barwiących w opakowaniach z wymiennym 

wkładem.  

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie: 

poz. 4.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli gotowy do użycia preparat do dezynfekcji 

powierzchni małych i trudno dostępnych w tym aparatury medycznej, a także do powierzchni mających 

kontakt z żywnością  w postaci nasączonych chusteczek. Substancja czynna: etanol plus 1-propanol, bez 

dodatku aldehydów (w tym glikosalu) ani QAV, wykazują-cy wysoką aktywność w stosunku do B wraz 

z Mycobac, , F, oraz V.  w  czasie 60 sekund,. Nie zawierający barwników ani nie pozostawiający smug 

po użyciu., o przyjemnym, niedrażniącym zapachu. W pojemnikach z wymiennymi wkładami.  

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie: 

poz. 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli system chusteczek Safe & Easy 

przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, składający się z wiaderka z przykryciem 

umożliwiającym dozowanie pojedynczych chust oraz rolek chust dopasowanych do pojemnika. Chusty o 

rozmiarze min. 30x24 cm i gramaturze min. 45g/m2. Rolki chust pakowane pojedynczo, wyposażone w 

opakowanie foliowe przystosowane do zalewania. Opakowanie handlowe po 6 rolek.  

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie: 

Poz.5. Prosimy Zamawiającego o zmianę kryterium ocen w części nr 1 poz. 5 dotyczącą terminu ważności 

preparatu. Wymagany w pozycji 5 preparat zawiera substancję czynną jaką jest kwas nadoctowy - z uwagi 

na właściwości głównej substancji aktywnej preparaty na bazie kwasu nadoctowego posiadają krótki 

termin ważności tj ok. 12 m-cy. 

W związku z powyższym nie ma możliwości spełnienia kryterium wskazanego w SIWZ i złożenia ważnej 

oferty tj. termin ważności min. 12 miesięcy licząc od terminu dostawy, co po-woduje, iż jedna pozycja 

wyklucza możliwość złożenia ważnej oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia opis kryterium oceny ofert. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji pkt 17 lit. c) specyfikacji, 

który przyjmuje brzmienie: 

„W kryterium c) punkty liczone będą w następujący sposób:   

Punktacja zostanie przyznana na podstawie terminu ważności zaproponowanego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty.   

 

Liczba punktów w części 1 zamówienia:  

a) za zaoferowanie terminu ważności 6 miesięcy – 0 pkt (minimalny wymagany);  

b) za zaoferowanie terminu ważności dłuższego niż 6 miesięcy, ale krótszego niż 9 miesięcy – 5 pkt; 
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c)  za zaoferowanie terminu ważności 9 miesięcy lub dłuższego – 10 pkt. 

Uwaga: jeśli Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty terminu ważności, Zamawiający przyjmie 

do oceny ofert termin ważności wynoszący 6 miesięcy (0 pkt). 
 

Liczba punktów w części 2, 3 i 4 zamówienia:  

d) za zaoferowanie terminu ważności 12 miesięcy – 0 pkt (minimalny wymagany);  

e) za zaoferowanie terminu ważności dłuższego niż 12 miesięcy, ale krótszego niż 16 miesięcy – 5 pkt; 

f) za zaoferowanie terminu ważności 16 miesięcy lub dłuższego – 10 pkt. 

Uwaga: jeśli Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty terminu ważności, Zamawiający przyjmie do 

oceny ofert termin ważności wynoszący 12 miesięcy (0 pkt). 
 

II. 
 W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
 

Pkt 15 SIWZ zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 7 października 2016 r. godz. 10:00 na adres: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 października 2016 r. godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 

10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące cen w częściach zamówienia. 

UWAGA: niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stronie internetowej (w zakładce zamówienia 

publiczne 2016, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu) zamieści 

informacje dotyczące: 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 ceny zaoferowane na poszczególne części zamówienia. 

Po publikacji powyższych informacji Wykonawcy są zobowiązani przekazać informację, o której mowa 

w art. 24 ust. 11 ustawy”. 
 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 3 października 2016 r. 

pod numerem: 316824 – 2016. 

 

Załączniki: 

- poprawiony Formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji  

- załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa) 

- poprawiony wzór Wykazu – załącznik nr 4 do specyfikacji 
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