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dostawy

a

Kornisja przelargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Za Opieki Zdrowotnej
w Lgborku w odpowi i na otrzymaire pytania dot. w/w postgpowania wyja6ni

miotu tenla:

Dofvczv Zadania nr
1. Czy Zanawiaj dopuSci do oceny preparat na bazie IV rzgdowlych iazkow amonowvch

(propionian), ch poliheksanretylenu biguanidyny oraz ompleksu enzynt6w

(amylaza, lipaza)" spektrurn dzialania: B, F (C. albicans), Tbc (M, is), V (HIV,
HBV, HCV, HE Vaccinia) w czasie do 5 rnin. w stgz. 0,5010, konfe jonowany w op. 5L,

mo2liwo$6 uZyw ia roztworu roboczego przez caly dzieh roboczy, pelniaj4cy pozostate

wymagania SIW

Zamawiaj4cy nie opuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

2 Crry * przypad powyisze pytanie, Zamauwia y wyrazi zgodE na

w przypadku zaoferowania rafi dzialajqcego w
stg2eniu 0,504?

Zamawinj4cy nie rain zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zatnawiaj4cy

Zamawiaj4cy nie

zi zgodg na zaoferowanie 1 pompki na 4 kanistry 5

raizr zgody, podtrzym uj e zapisy SIWZ.

Dotyczy Zadania nr
4. Czy Zamawiajqcy dopuSci dr: oceny preparat, spelniaj4cy wymaganiaL SI o pojemnodci lL, z

odpowiednirn i czen i em zap otr zeb ow ania?

Zamawiaj4cy do

5. Czy Zamawiaj4cy

ZgodniezSlWZ.

€rL

kuje preparatu do wstgpnego mycia manualnego i zyrowego?
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Dotvczv Zadania nr
6. Poz. 1 - Czy Za

powierzchni, wy

aminopropyl)-N-

(HIV,FIBV,HCV,

Tbc (M. terae) -
Zamawiaj4cy nie

7. Poz. \ - Czy w

zmnieiszenie ilo(
stgzeniu 0,25Yo?

Zamawiaj1cy nie

8. Poz. 7 - Czy Zama

Zamawiaj4cy nie

Poz.2 - Czy Za

wysokiej jako6ci

ekonomiczne pon

kaZda rolka

bez plomby, wi
wymagania SIWZ

Zamawiaj4cy do

Dotyczy ZacJanit nr
10. Czy Zamawiaj

w tyrn glowic U
spektrum B, F, V
min, Tbc - 15 rrri

przebadane zgod

16615? Sladowa

szybszego od

rozma4rwaniu siq

Zamawiaj4cy nie

Pakiet 7:

Il.Pozycja | - Czry

wszelkiego

wvtacznie alkoho

posiadaj4ce

dzialania: B, F (C

rnin. Spelniaj4ce

?tlL

Zamawiaj4cy do

zapisy SIWZ

Tbc (M, Terrae) do 5

wiajqcy .uqyrazi zgodg na zaoferowanie preparatu

b6w medyczttych, na bazie chlorku didecylodimety

lo propano-1,3-diaminy, spektrum dzialania -
accinia, Rota, Herpes, Corona) stgzenie 0,25yo - czas

,25%o - 60 min,, 0,5y0 - 30 min., spelniaj4cego pozostale

zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

padkrr wyraZenia zgody na powy2sze pytanie, Zarnaw

opakowafi do 125 op, 5L, w przypadku zaoferowanria p

L,a zgady, podtrzymuje zapisy SIWZ.

44cy wyrazi zgodg na zaoferowanie 1 pompki na4
iza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

wiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie suchych ch

niry Q0% wiskozy i 30% poliestru), o wyrni

zalewane l,4L roztworu roboczego, stabilne po

ieczona fabrycznie zgrzan4 foli4, konfekcjonowane w

nego uZytku, wyposazonych w system dozaj4oy,

y dopu6ci chusteczki do dezynfekcji del

, z minimaln4 zawarto ci4 all<oholi, o gramaturze

HBV, HCV; Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HS'yl,
., o wymiarach 18x20 cm, konfekcjonowane w op. 1

z obowi4zuj4cymi normami europejskimi nie posi

artoS6 alkoholi nie szkodzi delikatnyrn powierzr:hni

ia preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapo$l

puszcza, podtrrymuje zapisy SIWZ.

zamawiajEcy dopuSci do oceny niskoalkoholowe

u powierzchni w tyn glowic USG. Zawieraj4c,e j
( etanol i propan- 2-ol) do 30 g/100 g preparatu. Testo

dot. tolerancji materialowej. TrwaloSd po otwarciu

albicans), V (HIV, IIBV, HCV, Rota, Noro) do 1 mi

mycia i dezynfel<cji

iowego oraz N-(3-

F (C. albicans), V
iaLania do 15 min.,

ia SIWZ?

r14cy wyrazi zgodg na

ratt dzialajEcego w

stry 5L?

wykonanych z

I6x39 crn, bardzo

Ianiu przez 28 dni,

lnych pojernnikach

iaj4cych pozostale

powierzchni,

5glm2, dzialaj4ce w

RS, HlN1, Rota) - 5

szt. typu flow-pack,

44ce badaf wg EN

dodana iest w celu

powstawaniu smug i

i do dezynfekcji

o substancie czvnne

ne dennatologicznie,

in 28 dni. Spektrum



Dotyczy Za:dania nr
I2.Poz. | - Cry

poliheksametyle

didecylodirnetyl

Dofyczy Ztdania, nr
14. Poz.7 - Czy Za

r4k w systemie

kapanie preparatu

Zrmawiaj4cy nie

mawiaj4cy tvyrazi zgodg na zaoferowanie preparat

bis-(3 -aminopropylo)-dodecylo arni

go dzialaj4cegorna B, F (C. albicans), V (HIV,
Rota) - 5 min., Papova- 15 min., spelniaj4cego pozostale wyna6;ania
Zamawiaj4cy n wyraLa, zgody, podtrrymuj e zapisy SIWZ.

Poz.2 - Czy Za wiaj4cy wyrazi zgodg na nie wycenianie spryskiwar:za

zaolerowanla 5w lL z koric6wk4 spieniaj4c4?

Zamawiaj4cy n wyraL,a zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

2z

wiaj4cy dopuSci do oceny preparat do dezynfekcji higi
knigtyrn na bazie alkoholu etylowego 70% (100

dodatkiem skladn chroni4cych i pielggnuj4cych sk6rg pochodzenia
oraz substancji

13727-30 sek.),

- 30 sek.), pelne

il?aj1cych np. gliceryna, glicerydy, o szerokirn spek

ne grzybob6j cze - C. albicans, A. niger (EN 13624. 3

m wirusob6jcze EN 14476 - HIV, HBV, HCV, Pol
Herpes, Corona A
zapottzebowania,

wyposa2y Zamaw

HlNl - 30 sek., konfekcjonowany w op. 700 ml, po

iaj4cy pozostale wymagania SIWZ? Wykonavrca

pojemnoSci 700 . Oferowany system jest bezpieczny, sktttecznie zapobi
nle wymaga nia pompki, kt6ra potencjalnie jest elementern aw

jqcego w lokciowy automat5rczny system zamknigty na

dozownika.

puszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Czy Zamavriaj dopuSci do oceny preparat do dezynfekcji higieniczne
svstemie zamkni nabazie alkoholu etylowego 96% (79,99), zal:res
(HIB, HBV, HCV Vaccinia, BVDV, Polio, Adeno, Rota, Noro) - 60 sek.

700 rnl, po od e dn i m pr zeliczeniu zap otr zeb owan i a, s p eln i aj 4cy
Wykonawca na trwania. umowy wyposaZy Zamawiaj qcego w lokoio
zamknigty na jed

skutecznie zapobi

wklady o pojemnoSci 700 ml. Oferowany s

elementem awaryj

Zamawiaj4cy nie

szerzeniu zaka2eh i nie wymaga stosowania pompki,
n powoduj4cyrn kapanie preparatu z dozownika.

podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 16

16. Prosimy o potwi ie 2e Zamawiaj4cy wymaga preparatu,

negatywnle na klej anie folii operacyj nej

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 18

17. Czy zamawiaj4cy

skutecznie nawil2a

i piank4 z przeznaczeniern jakiego oczekuje w

&,

i natluszcza. koi i pielggnuje sk6r9. Neutralizuje nier

na bazie bigLranidu

clilorku

Vaccinia,V, HCV,

rwz?

wego w przypadku

icznej i cliirurgiczrrej

slst tj. 755 mllL) z
imego typu bisabolol

rnb6jczym:B(EN
sek.), Tbc (EN 14348

o, Adeno, Noro, Rota,

iednim przeliczeniu

czas trwanla umowy

ednorazowe wklady o
szerzeniu zaka2en i

jnym powoduj4cyrn

i chirr.rrgicznej r4k w
ialanja B, F, Tbc, V

cjonowany w op.

le wyrnagania SIWZ?

automatyczry system

jest bezpieczny,

potencjahlie jest

kt6ry po kaniu nie wplywa

ie : tj, delikatnie i
ne zapacTty, w tyrn



zapach moczu.

Zgodnie z

Dotycry Zadania20
18. Poz. | - Czy Za

r4k na bazie

petne grzybob6j

spektrurn wir
A H1N1 - 30 sek.

19. Poz.2 - Czy Za

nabazie

stosowany do k4pi

Zamawiaj4cy do

20.Poz. I i2 - Czy
jednego producen

procesie mycia i d
Zamawiaj4cy nie

Dotyczy Zadania23
2l.Poz. l-Czy

typu olej w
pszczelego, kwasu

zawartoSci barwni

spelniaj4cy

Zamawiaj4cy nie

Poz.3 - Czy

lypu olej w
pszczelego, kwasu

zawaftoSci

konfekcjonowanej

pozostale wymagan

Zamawial4cy nie

Dotyczy Zadania 28

23. Czy Zamawiaj1cy

22.

QA,

konfekcjonowanych op. po 30 szt. test6w po odpowiednirn przelic zeniu za bowania?

posiada skladnik

przyjazne dla sk6ry pH 5 - stabilizLrje kwaSny pLas;zcz

aktywne: BIOKOMPLEKS LNIANY, PANTFNO
I(WAS MLEKO , SINODOR@

wiaj4cy dopu$ci do oceny preparat do dezynfekcji hi
lrolu etylowego 70%o (700 mg/g; ti. 755 ml/I-) z

chroniqcych i pi lggnuj4cych sk6rg pochodzenia roSlinnego typu bi
nawil2ajEcych np gliceryna, glicerydy, o szerokim spektrum bojczym:

- C. albicans, A. niger (EN 13624 _ 30 sek.), Tbc (EN
icze,EN 14476:- HIV, HBV, HCV, polio, Adeno, N
spelniaj 4cy pozostale wymagania SIWZ?

Zamawiaj4cy nie puszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

wiaj4cy wyrazi zgodg na zaoferowanie preparatu do
surowcow bez zawartodci dodatk6w silikonowvch . k

i dzieci i niernowl4t, nie testowany dermatologi cntie?

iajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie pieparat6w
lecz posiadaj4cych oSwiadczenie producenta o wz:riem
nfekcji ?

opuszcza, podtrrymuje zapisy SIWZ.

w iaj 1cy wyt azi .zgo dg na zaoferowani e regeneracyj n ej
na bazie naturalnych olejk6w roSlinnych z dodatki

hialuronowego, kolagenu, elasfzny oraz kompleksu
, posiadaj4cy badania dermatologiczne, nie pozosta

wymagania SIWZ?

raLa zgady, podtrzymuje zapisy SIWZ.

ajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie regeneracyjnej
na bazie naturalnych olejk6w roSlinnycl-r z do<Jatki

hialuronowego, kolagenu, elastyny oraz kornpleksu

, posiadaj4cy badania dennatologi czne, nie pozos;tawi
op. 75 rnl po odpowiednim przeliczeniu

SIWZ?

raLt zgody, podtrrymuje zapisy SIWZ"

i zgodg na zaoferowanie test6w do wykrywania

ny sk6ry, Pianka

OLEJ Z OLIWEK,

icznej i chirurgicznej

odatkiern skladnik6w

ol oraz substancji

(EN 13727-30 sek.),

4348 - 30 sek.), pelne

Rota, Herpes, Corona

ia chirurgicznego r4k

ry moile by6 r6wniez

nie pochodz4cych od
j kornpatybilnoSci w

ulsji do r4k i ciala

gliceryny, wosku

min: C, E, F, bez

y tlustej powloki,

lsji do rqk i ciala

gliceryny, wosku

in: C, E, F, bez

tlustej powloki,

ia, spelniaj4cy

talo6ci bialkowych



puszcza.

nun1 oceny

I. Zwracany sig z b4 do Zamawiaj4cego o rnodyfikacjg kryterium
W aktualnej

dla podmiotu

dnia 8 marca 20

maksymalny tenn

Maj4c na

transnkcjaclt

Rozdzial XII pkt SIWZ otrzymuje brzmienie:
2.Oferty bgdq ane wg nastgpuj4cych kryteri6w:

Cenu90o/o -

najniZsz4 wa zam6wienia (zadania) brutto. punkty bgd4 |

najniisza zaoferowana w zaclaniu x 90

oferty

Termin dos l0'A - bgdzie obliczany wg podanych nizej
Maksymalny
Skr6cenie te nu dostawy do 2 dni robocrych - l0 pkt.

W prrypadku nie

,rtermin dostawy

otrzymu 0 pun

2 Czy Zamawiaj1cy

udzielenie zaffr

Konsorcjun?

Zamawiaj4cy zgodg.

ia zgody na inne wielkodci opakowaf, prosimyW przypadku wyra

nalely podad ilo56

zaokrqglii w 9619 pelnych opakowafr, czy zgodnte z zasadamj
powy2ej 0,5 w
Zgodnie z inft j4 podan4 w Arkuszu asortymentovyo-cenowym s
nr 4 do SIWZ Wy
po przecinku z iednim przeliczeniem,
by koricowa ilo$6

aJ.

Prosimy o zmiang

zgodnie z SIWZ d

A

m. ln. mo2liwo56 zaoferowania tenninu olat

najwyhej punktowany jest powyZej 90 dniowy termin
go bgd4cego podmiotem leczniczym wynikaj4ce

r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych
platno6ci to 60 dni.

ofeft-termin platno6ci.

latnoSci, podczas, gdy

art. 8 ust. 2 Ustawy z

U. 2013 poz. 4A3)

terminaclt zaplaty

latnoSci".

ubiegaj4cych sig o
byty z czlonkietn

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
wych Zamawiaj4cy rezygnuie z kryterium ,,termin

zgodg, aby w przypadku Wykonawc6w wsp6ln
rozliczenia oraz korespondencja dokonywane

ksymaln4 iloSd punkt 6w za,,ceng" otrzymawyl(ona proponuj4cy

wg wzoru:

in dostawy wynoszecy 5 dni roboczych - 0 pkt.

zupelnienia w druku oferty pola ,,termin dostawy" ub wpisania w polu
innych warto6ci nii wymagane przez Zamaw Wykonawca

oo , w jalci spos6b

ulaml<ow4, cz'y

do 0,5 w d6l,

ri po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wjplsac

i4cym Zal4cznil<
okreSli ceny jednostkowe preparatu z tl noSci4 do 2 miejsc

tak
powiad ala iloS ci wym a ganej przez Zamaw iaj4cego.

ofert d. ,,Termin plafiro6ci',. Zarnawjai ww/w
i 90 dni

kryteriuui

- 20p. i



6.

wigcej niZ 90 dni 30p., Zgodnie z ustaw4 z dnia 8 marca 2013 rolu
zaplaty w aclr lrandlowych (Dz. U.2013 poz. 403 z p62n. zm.)

w ulnowle nle

potwierdzaj4cych

dluZnikiern iest miot publiczny bgd4cy podrniotem leczniczym w rozu

2-4 ustawy z dnia

60 dni. W przypad

5 kwietnia 20Il r. o dzialalno(ci leczniczej, termin ten

Maj4c na uwad

trunsakcjaclt

Rozdzial XII pkt SIWZ otrzymuje brzmienie:

2.Oferty bgd4 iane wg nastgpuj4cych kryteri6w:

Cena90o/o - aksymaln4 iloSd punktflw za,,ceng" otrzyma wyhon
naJnrusz4

najnitsza ce zaoferowana w zadaniu x 90

cenfl rozpatry oferty

Termin dos 10" - bgdzie obliczany rvg podanych niZej

Maksymalny

Skr6cenie

W prrypadku

,,termin dostawy innych wartoSci nii wymagane przez Zanr
otrzyma 0 pu

rmin dostawy wynosz4cy 5 dni roboczych - 0 pkt.

inu dostawy do 2 dni robocrych - 10 pk1.

5. Z twagi na malE

roboczego lub sztn

wartoS6 cen jednostkowych, gdy iloSd podano w lit

4 mreisc po pfzecl ku. Ceny za opakowanie, wartoS6 netto i wartoSi brutto

z dokladnoSci4 do h mie.jsc po przecinku.

Zamawiaj4cy

przecinku w p
grosze), a ilo56

padku, gdy wystgpuje bardzo mala warto66 ceny j
no litrach, litrach roztworu roboczego lub sztuka

opakowanie, w
dw6ch miejsc po rzecinku.

W przypadku u

opakowari, zaokr li6 w 9619, czy postgpowai zgodnie zzasadami matem

Zgodnie z inform
nr 4 do SIWZ W
po przecinku z powiednim przeliczeniemt zao

ek

by koricowa iloSd iadala ilo5ci wyma ganej przez Zamtwiaj4cego,
5re. tak

negatywnej odpowiedzi prosirny o wyj aSnienie.

art. 8 ust. 2 ustawv z dnia 8 marca 2013 r. o

8ust.2oterminach
in zaplaly okreSlony

przel<raczad 30 dni liczonych od dania dorgczenia Lrry lub rachunku,

lowych, w kt6rychwg towaru lub wykonanie uslugi, a w transakcjach

niu art. 4 ust. 1 pkt.

ie moze przekracza(,

zflplaty w

Znmrwiaj4cy rerygnuie z kryterium ,,termin

a proponuj4cy

zam6wienia (zadania) brutto. Punkty bgd4 liczon wg vvzoru:

upelnienia w druku oferty pola ,,termin dostawy" ub wpisania w polu

i4cego Wyhonawca

h, litrach roztworu

clrusteczek, prosimy o wyrazenie zgody na poclanie z dokladnoSci4 clo

kietu zostan4 podane

zgodg na podanie cen iednostkowych z do}lladn do 4 miejsc po

rj (niepelne

netto i warto5d brutto zadznia musz4 by6 poda

chusteczek. Ceny za

e z dokladnoSci4 do

j ilodci opakowari, prosirny o dookreSlenie cz:y r-ri6 ulamkowq

1?

4 podan4 w Arkuszu asortymentowo-cenowym s i4cym Zal4czntrk

okre5li ceny jednostkowe preparatu z noSci4 do 2 rmiejsc

aiac do nelnrr'ch



Czy Zamawiaj4cy

Zamawiaj4cy nie

CEZA CZNI

opuSci realizowanie dostaw do godz. 15.00 (93 ust.

uszcz .

2. Czy Zamawiaj4cy sig aby kara umowna okreSlona w $7 ust, 1

warto$ci brutto rri ed ostarczo ny ch za kahdy d zi eri zw{oki ?

Zamawinj4cy pod muje zapisy $ 7 ust. I pkt 1 projektu umowy.
jednym z kryteri iw oceny ofert, tak wigc jest bardzo istotny dla
odczuciu Zam Qcego nie zachodzi w tym przypadku rair4ca d

poniesion4 szhod a wysokoSci4 kary umownej, a zapisy o

umownych s4 porcjonalne do stopnia zawinienia strony. Po
wskazuje, iiL kara jest to Srodek represyjny, okreSlona przepisami
podmiotu prawa
samej definicji
poziomu propon

sankcj4 za niepodporz4dkowanie sig norrnom
ra powinna by6 dolegliwa. Obniienie rvysokoSci

nego przez Wykonawcg mogloby spowodowa6,
zloity i zostanie brany nierzetelny Wykonawca, kt6ry kary
oferty, dzialaj4c
harmonijnej

3 Czy Zamawiaj1cy sig aby kara umowna okre6lona w $7 ust,

wartoSci brutto ni lizowaneso zam6wienia ?

Zamawiaj4cy pod uje zapisy $ 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Za

iiL kara jest to S ek represyjny, okreSlona przepisami prawa
prawa bgd4ca

definicji kara

kciq za niepodporz4dkowanie sig normom praw
tnna byd dolegliwa. Obni2ernie wysokoSci kar u

proponowanego Wykonawcg mogloby spowodowa(,, Le w p

zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, kt6ry kary umowne wkalk
dzialaj4c na

rvsp6lpracy z

Zrmawiaj4cego. Zamawiaj4cemu natomiasl; za

nym, solidnym Wykonawc4.

4. Czy Zanawiaj4cy idzi mo2liwoS6 zmiany w $ 1 ust. 6 -24 - mies

termin 18 miesi ? -.prory 2:4 miesi4cach obowi4zywania umowy

wa2noSci jest w nie wykonawcy nieuzasadnione i niekorzystne dla !r'y
rzymuje zapisy SIWZ.Zamawiaj4cy pod

Czy Zatnawiaj1cy widzi moZliwoS6 zast4pienia w $ 7 ust. I vLyt<>go

okreSlenia ,,op62ti ie" okreSleniem,,zwloka" w odpowiednim przypaclku ?

Zamawiaj4cy zgodg.

6 Czy Zanawiaj4cy idzi rnozliwo5i zmiany $ 8 ust. 2 poprzez dodanie pun

go kursu walut (euro, dolar)"?,,12) wzrostu 6redn

na szkodg Zamawlaj4cego. Zamawiaj4cemrr
pracy z rzetelnym, solidnym Wykonawc4.

5

,il*

Zamawiaj4cy pod rzymuje zapisy SIWZ.

l2 o treSci:

3X

1p

1) wynosila 2%

ermin dostawy jest

awiaj4cego. W
roporcja pomigdzy

wysoko66 kar
adto Zamawitj4cy
wa dolegliwo66 dla
raYynym, tah wigc z
kar umownych do

w przetargu ofertg
wkalhuluje w ceng

iast zaleiry na

2) wynosila 5%

awiaj4cy wskazuje,

dla podmiotu

, tak wigc z samej

nych do poziomu

argu ofertg zloiry i

luje w ceng oferty,

na harmonijnej

terminu trwatroSci na

nie takieso terminu

wcy.

r62nynt przypadku



7 Czy Zatnawiaj4cy dzi moZliwo5d zniany g 8 ust. 4 poprzez nadanie mu

,Waloryzacja
Wykonawcy ski Wldo Zamawiaj1cego wraz z tzasadnieniem
wyliczeniem

Waloryzacja

zmi4ny na ponoszone przez Wykonawcg koszty

nia moZe nast4pi6 po uptywie 30 dni od dnia obowi

Zzmawiajqcy pod uje zapisy S[WZ.

Wykonawca zo jest do nahiesienia dokonanych zmian w
zaoferowania p miotu 'zam6wienia innego nit pierwotniie

dopuszczonego Zamawiaj4cego w wynihu wyjaSnierfi treSci

modyfikacji SIW
odpowiedzi lub m

Wykonawca zobowi4zany jest do zaznaczenia
fikacji i ewentualnie nr pytania).

Termin skladania zostal przedluZony do 27,06.2019 r. do godz. 12:

ia na podstawie pkt. 9-12 moze nast4pi6 pisernny wniosek

otaz szczeg6lowyn

ta zalnowlenla.

zywaniazmian." ?

i oferty. W razie

ikowany, 'a

czy w przypadku

zmiany (data

Zpowaianiem

Sekretarz Komisj i P'rzeta

a tej

IK


