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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                  Data: 
EP/220/55/2017/1                                                                  19.07.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/43/2017 pn.: Dostawa jednorazowych i 
wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz.5 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat równoważny przeznaczony do mycia i dezynfekcji wysokiego 

stopnia narzędzi chirurgicznych i endoskopów (również giętkich); w postaci proszku; na bazie aktywnego tlenu 

(nadwęglan sodu) - bez aktywatora; skuteczny na: bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (Polio, Adeno) - do 
15min, spory (do 5min - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, C.Difficile) w stężeniu 2%; aktywność roztworu 24 

godz.; konfekcjonowany w poręcznych opakowaniach 800g (puszka) po odpowiednim przeliczeniu; wyrób 
medyczny kl. II B?  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 
Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1, poz.5 

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej nowego pakietu. Nowy kształt pakietów pozwoli złożyć 
atrakcyjniejszą cenowo i jakościowo ofertę przetargową. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 
 

ZESTAW 2  
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH roztworu roboczego 7,5 – 8,5, spełniającego 

pozostałe zapisy SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1, poz.3 
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający 

dichloroizocyjanuran sodu o spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno), prątki – w stężeniu 1 000 ppm. – 15 min, 
Clostridium Difficile – 10 000 ppm. – 10 min. Obciążenie testowe – albumina wołowa – warunki brudne. 

Preparart przebadany według normy PN-EN 14885 – obszar medyczny w opakowaniu 1kg (300 tabletek x 3,3 g). 

Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
 

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1, poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego oraz 
endoskopów (opinia Karl Storz) na bazie aktywnego tlenu. Spektrum działania: B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), 
V(Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), M.terrae, M. avium, M. Tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile) w czasie do 10 
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minut. Preparat przebadany według norm europejskich: 14561, 14552, 14563, 14476, 13704 w opakowaniach a 1,5 kg. 
Wyrób medyczny. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
 
 

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 24.07.2017r., do godz. 10:00 na 26.07.2017r., do godz. 
10:00, 

- otwarcie ofert – z 24.07.2017r. o godz. 10:30 na 26.07.2017r. o godz. 10:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 26.07.2017r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
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