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SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 
ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom 

 
           Tel.: (032) 39 63 200        Fax.: (032) 39 63 251 

    NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619 

        e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl 
        

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/04/13      Bytom, dnia 22.01.2013r. 
 

 

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na 

wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/04/2013 pn. „Zakup i 

dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”,  poniŜej Zamawiający przedkłada treść 

pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi: 

 

Pytanie 1, Pakiet nr 1, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, przeznaczony do 

chirurgicznego i higienicznego mycia rąk emulsji myjącej nie zawierającej mydła, zawierającej 

glukozyd laurylowy, alantoinę chroniącą skórę przed podraŜnieniami, dermatologicznie sprawdzonej, 

zawierającej składniki nawilŜające i natłuszczające, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, 

odpowiedniej dla skóry wraŜliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, 

o pH neutralnym dla skóry, w opakowaniach 1 l? 

Odpowiedź 1: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie preparatu równowaŜnego. 

Pytanie 2, Pakiet nr 1, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, przeznaczony do 

chirurgicznego i higienicznego mycia rąk emulsji myjącej nie zawierającej mydła, zawierającej 

glukozyd laurylowy, alantoinę chroniącą skórę przed podraŜnieniami, dermatologicznie sprawdzonej, 

zawierającej składniki nawilŜające i natłuszczające, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, 

odpowiedniej dla skóry wraŜliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, 

o pH neutralne dla skóry, w opakowaniach 500 ml? 

Odpowiedź 2: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie preparatu równowaŜnego. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3, Pakiet nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w Ŝelu zawierającego etanol i 

bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji 

higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie 
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ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego 

barwników i substancji zapachowych, moŜliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec:          

B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV) , zarejestrowanego jako produkt 

biobójczy, w opakowaniach 500 ml? 

Odpowiedź 3: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4, Pakiet nr 1 poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, emulsji typu woda w oleju, 

sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nieosłabiającej efektu mikrobiologicznego po 

dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, zawierającej ciekłą parafinę, olej 

rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 

500ml? 

Odpowiedź 4: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie preparatu równowaŜnego. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5, Pakiet nr 1 poz. 6 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, bezbarwny, bezjodowy. 

Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 1 litrowych. 

Odpowiedź 5: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6, Pakiet nr 1, poz. 7 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, barwiony, bezjodowy. 

Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 1 litrowych. 

Odpowiedź 6: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7, Pakiet nr 5, poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego 

działającego antybakteryjnie i antygrzybiczo, pochłaniającego nieprzyjemne zapachy, szybko i 

skutecznie usuwającego zanieczyszczenia, nie powodującego podraŜnienia skóry i błon śluzowych, 

zawiera ciekłą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, trójglicerydy kwasów 

tłuszczowych, natłuszczające olejki pielęgnacyjne i występuje w postaci pianki, zarejestrowanego jako 

kosmetyk, w sprayu, o pH 7, w opakowaniach 500 ml.  

Odpowiedź 7: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie preparatu równowaŜnego. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 8, Pakiet nr 7, poz. 1 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, bezbarwny, bezjodowy. 

Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 250 mililitrowych. 

Odpowiedź 8: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 9, Pytanie ogólne 

W razie wyraŜenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które 

naleŜy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z 

zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyŜej 0,5 w górę). 

Odpowiedź 9: 

Proszę zaokrąglić w górę do pełnych ilości opakowań. 

Pytanie 10 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz Ustawą z dnia 11 stycznia 2011r. o 

substancja i produktach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r.) kosmetyki i produkty lecznicze 

nie podlegają obowiązkowi kart charakterystyki substancji niebezpiecznej, w związku z tym prosimy o 

odstąpienie od wymogu dołączenia kart charakterystyki dla produktów leczniczych i kosmetyków. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający wymaga kart charakterystyk preparatu niebezpiecznego w przypadku wyrobów 

medycznych i biobójczych. 

Pytanie 11, ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY, § 1 ust ęp 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy przedmiotu umowy liczony był w dniach 

roboczych (tj. aby przedmiot umowy był dostarczany do siedziby Zamawiającego w terminie 3 – trzech 

dni roboczych od daty otrzymania zamówienia)? 

Odpowiedź 11: 

Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie 12, ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY, § 7 ust ęp 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas rozpatrzenia reklamacji ilościowych liczony był w dniach 

roboczych (tj, w ciągu 48 godzin w dni robocze)? 

Odpowiedź 12: 

Tak, zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie 13, Pakiet nr 1, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do chirurgicznego i 

higienicznego mycia rąk, emulsji myjącej nie zawierającej mydła, zawierającej glukozyd laurylowy, 

alantoinę chroniącą skórę przed podraŜnieniami, dermatologicznie sprawdzonej, zawierającej składniki 
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nawilŜające i natłuszczające, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry 

wraŜliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, o pH neutralnym dla 

skóry, w opakowaniach 1l? 

Odpowiedź 13: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Zaoferowany produkt musi być kompatybilny z dozownikami 

Zamawiającego. 

Pytanie 14, Pakiet nr 1, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do chirurgicznego i 

higienicznego mycia rąk, emulsji myjącej nie zawierającej mydła, zawierającej glukozyd laurylowy, 

alantoinę chroniącą skórę przed podraŜnieniami, dermatologicznie sprawdzonej, zawierającej składniki 

nawilŜające i natłuszczające, chroniącej i pielęgnującej skórę podczas mycia, odpowiedniej dla skóry 

wraŜliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, o pH neutralne dla 

skóry, w opakowaniach 500 ml? 

Odpowiedź 14: 

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Zaoferowany produkt musi być kompatybilny z dozownikami 

Zamawiającego. 

Pytanie 15, Pakiet nr 1, poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu w Ŝelu zawierającego etanol i 

bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji 

higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie 

ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego 

barwników i substancji zapachowych, moŜliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B 

(łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV) , zarejestrowanego jako produkt biobójczy, 

w opakowaniach 500 ml? 

Odpowiedź 15: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16, Pakiet nr 1, poz. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŜnego, emulsji typu woda w oleju, 

sprzyjającej regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nieosłabiającej efektu mikrobiologicznego po 

dezynfekcji rąk, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, zawierającej ciekłą parafinę, olej 

rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 

500ml? 

Odpowiedź 16: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie preparatu równowaŜnego. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 17, Pakiet nr 1, poz. 6 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, bezbarwny, bezjodowy. 
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Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 1 litrowych. 

Odpowiedź 17: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 18, Pakiet nr 1, poz. 7 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, barwiony, bezjodowy. 

Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 1 litrowych. 

Odpowiedź 18: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 19, Pakiet nr 5, poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu działającego 

antybakteryjnie i antygrzybiczo, pochłaniającego nieprzyjemne zapachy, szybko i skutecznie 

usuwającego zanieczyszczenia, nie powodującego podraŜnienia skóry i błon śluzowych, zawiera ciekłą 

parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, 

natłuszczające olejki pielęgnacyjne i występuje w postaci pianki, zarejestrowanego jako kosmetyk, w 

sprayu, o pH 7, w opakowaniach 500 ml.  

Odpowiedź 19: 

Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę. 

Pytanie 20, Pakiet nr 7, poz. 1 

Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego z nadtlenkiem wodoru do 

odkaŜania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, szczepieniami, bezbarwny, bezjodowy. 

Spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie 

do 30 sekund, w opakowaniach 250 mililitrowych. 

Odpowiedź 20: 

Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody.  

Pytanie 21, Pytanie ogólne 

W razie wyraŜenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które 

naleŜy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z 

zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyŜej 0,5 w górę). 

Odpowiedź 21: 

Proszę zaokrąglić w górę do pełnych ilości opakowań. 

Pytanie 22 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz Ustawą z dnia 11 stycznia 2011r. o 

substancja i produktach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r.) kosmetyki i produkty lecznicze 
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nie podlegają obowiązkowi kart charakterystyki substancji niebezpiecznej, w związku z tym prosimy o 

odstąpienie od wymogu dołączenia kart charakterystyki dla produktów leczniczych i kosmetyków. 

Odpowiedź 22: 

Zamawiający wymaga kart charakterystyk preparatu niebezpiecznego w przypadku wyrobów 

medycznych i biobójczych. 

Pytanie 23, Pakiet nr 3, poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu do mycia i dezynfekcji 

powierzchni w opakowaniu 1,5kg z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, spełniającego 

pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź 23: 

Tak Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni w 

opakowaniach 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. 

 

 

Z powaŜaniem 

 
dr n. med. Andrzej Tomczyk 

p.o. Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego nr 1 

w Bytomiu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawcy, 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- a/a 
 

 
Przygotowanie: 
Beata Jonak 


