
 

Szczecinek, dnia  08.05.2020 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
      Do wszystkich Wykonawców   
      Nr sprawy  02/2020 
      Nr ogłoszenia 533463-N-2020 z dnia 2020-04-27 r. 
        
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści 
zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. pakiet 13 poz. 1 
W związku z informacja producenta o wycofaniu z produkcji preparatu Surfanios Lemon Fresh 
zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika preparatu o nazwie handlowej 
Surfanios Premium – Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych 
powierzchni zmywalnych; oparty o aminy czwartorzędowe, bez aldehydów, alkoholi, fenoli, chloru, 
innych substancji lotnych; posiadający bardzo dużą kompatybilność materiałową(także powierzchnie 
metalowe, powierzchnie pokryte linoleum oraz wykonane z tworzyw sztucznych np. pleksiglas) i 
użytkową; niskie stężenie roztworu roboczego – 0,25% ; skuteczny na B,F, (C.albinas), wirusy (BDVV, 
Vaccina, HIV, HBV, HCV, Rotawirusz) 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. pakiet 13 poz. 2 
W związku z problemami z dostępnością w.w preparatu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 
preparatu Adapsor Plus. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 3 – dot. pakiet 8 poz. 4 i 5 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produktu z Pakietu 8 poz. 4 i 5 i dopuści: 
Suche chusteczki niepylące, o wymiarach 30 x 34 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i 
sprzętach medycznych, op. zawierające naklejki do opisania dozownika do chusteczek, gramatura 
chusteczek 70g/m2, op. 100 szt. oraz kompatybilny z nimi Dozownik do systemu suchych chusteczek, 
kompatybilny z dowolnymi preparatami do mycia i dezynfekcji. 
lub 
Suche chusteczki niepylące, o wymiarach 18 x 25 cm, do stosowania na wszystkich powierzchniach i 
sprzętach medycznych, op. zawierające naklejki do opisania dozownika do chusteczek, gramatura 
chusteczek 70g/m2, op. 300 szt. oraz kompatybilny z nimi Dozownik do systemu suchych chusteczek, 
kompatybilny z dowolnymi preparatami do mycia i dezynfekcji. 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 4 – dot. pakietu 1 poz .1 
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy bawełnianej o szerokości 90cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 5 – dot. Pakiet nr 1 poz. 1, 15, 16, 44, 45, 49, 52: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 
7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można  
używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku 
lub do absorpcji wysięków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   



 
 
 
 
 
Pytanie 6 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozmiarze 6cmx4m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody   
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości 150cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet nr 1 poz. 7-8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie delikatnych, tkanych, opasek podtrzymujących, 
samoprzylepnych, o rozciągliwości ok. 90%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
Pytanie 9 – dot. Pakiet nr 1  poz. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek z jedną zapinką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 10 – dot. Pakiet nr 1 poz. 14, 21-23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i 
poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego 
zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje 
ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu 
wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 11 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26: 
Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 12 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26 
Czy Zamawiający wymaga, aby posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą 
danych technicznych dołączoną do oferty)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 13 – dot. Pakiet nr 1 poz. 26: 
Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym 
zawilgoceniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 14 – dot. Pakiet nr 1 poz. 28-30: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami zakończonymi elastycznym 
poliestrowym mankietem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15 – dot. Pakiet nr 1 poz. 28-30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów bez zawinięcia w papier krepowany lub w 
serwetę z włókniny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 16 – dot. Pakiet nr 1 poz. 34 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem 
oferowanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 17 – dot. Pakiet nr 1 poz. 38: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 20x10cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 18 – dot Pakiet nr 1 poz. 40-43: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców bez perforacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 19 – dot. Pakiet nr 1 poz. 49: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17 nitkowej w opakowaniu a`200 z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 20 – dot. Pakiet nr 1 poz. 52: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 
9,5cmx9,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 21 – dot. Pakiet nr 1 poz. 53: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5,8x8cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 22 – dot. Pakiet nr 1 poz. 54: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, super chłonnych kompresów do 
opatrywania ran bardzo silnie sączących, wykonanych z celulozy, włókniny wiskozowo-poliestrowej 
oraz bibułki higienicznej, w rozmiarze 10x15cm w op. a`20 szt z odpowiednim przeliczeniem 
oferowanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 23 – dot. Pakiet nr 1 poz. 55: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych, super chłonnych kompresów do 
opatrywania ran bardzo silnie sączących, wykonanych z celulozy, włókniny wiskozowo-poliestrowej 
oraz bibułki higienicznej, w rozmiarze 10x20cm w op. a`20 szt z odpowiednim przeliczeniem 
oferowanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 24 – dot. Pakiet nr 5: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 
7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można  
używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku 
lub do absorpcji wysięków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 25 – dot. Pakiet nr 5 poz. 1-12: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowaniu typu 
blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Takie wyroby są obecnie dostarczane do 
Państwa szpitala, ponadto rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla 
bezpośredniego użytkownika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   



 
Pytanie 26 – dot. Pakiet nr 5 poz. 13: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddawanych procesowi 
wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu 
chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z 
SIWZ. 
W przypadku utrzymania wymogu „wstępnego prania” prosimy o wskazanie norm lub innych 
przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o 
wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemiczne, środków piorących jakich 
należy użyć i norm jakie powinny one spełniać. Prosimy także o określenie warunków prania – 
temperatury wody, czasu, użytych środków itp. 
Prośba o uszczegółowienie żądania, aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z 
faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzenia 
takiego procesu, a asortyment przez nas oferowany jest wytwarzany w warunkach najwyższej jakości, 
z zachowaniem stałego monitoringu środowiska produkcyjnego oraz zapewnienia wysokiego poziomu 
higieny zapewniającą czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych.  
Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowały wymogi 
dla „prania wstępnego”. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg prania dotyczy jedynie serwet 
gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy 
medycznej, takim jak kompresy, tupfery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet 
gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, 
utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 27 – dot. Pakiet nr 5 poz. 13: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet gazowych pakowanych w opakowaniu typu blister, na 
których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Takie wyroby są obecnie dostarczane do Państwa 
szpitala, ponadto rozwiązanie takie stanowi dodatkowe potwierdzenie procesu sterylizacji dla 
bezpośredniego użytkownika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: oczekuje dostarczenia wyrobu sterylnego, z potwierdzeniem sterylizacji na 
opakowaniu   
 
Pytanie 28 – dot. Pakiet nr 14: 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 
7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których nie można  
używać w przypadku zabiegów inwazyjnych na salach operacyjnych. W tym przypadku kompresy 
sklasyfikowane w klasie I reguła 4 przeznaczone są do użycia jako bariera mechaniczna, do ucisku 
lub do absorpcji wysięków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: tak, wymaga  
 
Pytanie 29 – dot. Pakiet nr 14 poz. 1-9: 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów włókninowych pakowanych w opakowaniu typu 
blister, na których umieszczony jest wskaźnik sterylizacji? Rozwiązanie takie stanowi dodatkowe 
potwierdzenie procesu sterylizacji dla bezpośredniego użytkownika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: oczekuje dostarczenia wyrobu sterylnego, z potwierdzeniem sterylizacji na 
opakowaniu   
 
Pytanie 30 – dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być 
zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem 
zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia 
publicznego. Zachowanie § 4 ust. 9 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie 
wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do 
rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność zapisów § 4 ust. 9 w aktualnym brzmieniu może 
być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 31 – dot. projektu umowy: 



Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 32 – dot. zadanie 1, poz.1 
Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 33 – dot. zadanie 1, poz.1 
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 34 – dot. zadanie 1, poz.1 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

Pytanie 35 – dot. zadanie 1, poz.1 
Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza 
powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego 
odcinka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
   
Pytanie 36 – dot. Zadanie 1, poz.5-6 
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 
poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 
opakowania indywidualnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 37 – dot. Zadanie 1, poz. 10-13 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: 

poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz 

opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie 38 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23 

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy 

poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % 

poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

 

Pytanie 39 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23 



Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, 

rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku 

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. 

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.          

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. 

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. 

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.          

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.         

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 40 – dot. Zadanie 1, poz. 14,21-23 

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie 

rozciągniętym , 1 szt. = 1 opakowannie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

Pytanie 41 – dot. Zadanie 1, poz. 15-16 
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 

Pytanie 42 – dot. Zadanie 1, poz. 1-6,10-13,14,21,23,15-16 

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6,10-13,14,21,23,15-16 z pakietu 1. Podział pakietu 

zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie 

wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez 

wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający 

otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

Pytanie 43 – dot. Zadanie 5,produkty jałowe 

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z 

obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym 

metodą EO? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 44 – dot. Zadanie 5, poz.4,8,12 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

 



Pytanie 45 – dot. Zadanie 5 , poz.7 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 46 – dot. Zadanie 5, poz.13 

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 47 – dot. Zadanie 5, poz.13 

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 

cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylizowaną EO? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

Pytanie 48 – dot. Zadanie 5, poz.13 

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie 49 – dot. Zadanie 5, poz.13 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 1 szt. w blistrze  z przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

 

Pytanie 50 – dot. Zadanie 14,poz. 1-9 

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie 51 – dot. Pakiet 13 pozycja 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie preparatu tj. m.in. do powierzchni 

mających kontakt z żywnością oczekuje zaaferowania preparatu zarejestrowanego jako wyrób 

medyczny i produkt biobójczy. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 

2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni 

zarejestrowane jedynie jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających 

kontakt z żywnością. 

Odpowiedź: 



Zamawiający: odstępuje od wymogu zaoferowania preparatu do powierzchni mających kontakt 

z żywnością 

 

Pytanie  52 – dot. Pakiet 13 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych 

powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? 

Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 

13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 

13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), 

Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Opakowania 5L. Produkt podwójnego 

przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy 

Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę   

 

Pytanie 53 – dot. Pakiet 13 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja 

wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych 

wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 

100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo 

czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze.  Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, 

zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość 

kontroli produktu paskami testowymi.  Spektrum: B, F, Tbc, V, S ( c. difficile  - EN13704, B. Subtilis – 

EN 14347 )- w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L 

Odpowiedź: 
Zamawiający: nie dopuszcza 

 

Pytanie 54 – dot. Pakiet 13 pozycja 2 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia 

endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z 

dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia 

przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B 

(przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobecterium Avium (przebadany 

zgodnie z EN 14563), F (przebadany zgodnie z EN 14562), V (Polio i Adeno -przebadany zgodnie z 

EN), S (przebadany zgodnie z EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa 

kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki  z aktywatorem (każda po 60g) oraz 

jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków). Z odpowiednim przeliczeniem wymaganych 

ilości tj. 5L=5kg  

Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody   

 

Pytanie 55 – Pakiet 13 pozycja 3 



Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteza) preparat o 

neutralnym pH do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi 

chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt 

posiada doskonałe właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe 

środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym 

zanieczyszczeniu w stężeniu 0,5%-1% w czasie 3 minuty. Produkt może być stosowany w myjkach 

ultradźwiękowych.  Wyrób medyczny opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie 56 – dot. Pakiet 13 pozycja 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie preparatu tj. m.in. do powierzchni 

mających kontakt z żywnością oczekuje zaaferowania preparatu zarejestrowanego jako wyrób 

medyczny i produkt biobójczy. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 

2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni 

zarejestrowane jedynie jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających 

kontakt z żywnością.  

Odpowiedź: 
Zamawiający: odstępuje od wymogu zaoferowania preparatu do powierzchni mających kontakt 

z żywnością 

 

Pytanie 57 – dot. Pakiet 13 pozycja 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych 

powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? 

Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B (EN 13727, EN 

13697, EN 16615), Tbc (M. terrae EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 

13624) oraz V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), 

Rota, noro (EN 14476) w czasie 30 minut w stężeniu 1%. Opakowania 5L. Produkt podwójnego 

przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie 58 – dot. Pakiet nr 1 Poz. nr  1,15,16,44 

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie obowiązywania umowy na dostawę niejałowego asortymentu 

zaoferowanego w zakresie w/w części, Zamawiający dopuści możliwość zmiany klasyfikacji tych 

produktów w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, 

zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 

1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: wyraża zgodę   

 



Pytanie 59 – dot. Pakiet nr 6 Poz. nr 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego małego, 

posiadającego w swoim składzie nie 2, a 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 15cm x 

20cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   

 

Pytanie nr 60 – dot. Pakiet nr 6 poz. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego bardzo dużego 

XL, posiadającego w swoim składzie nie 2, a 6 samoprzylepnych transparentnych folii 

poliuretanowych 20cm x 30cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

 

Pytanie nr 61 – dot. Pakiet nr 6 poz. nr 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego na płytkie rany, 

posiadającego w swoim składzie nie 6, a 2 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 20cm x 

30cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   

 

Pytanie nr 62 – dot.  wzór umowy  

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej 

mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane 

brzmienie: 

 

    1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające                       

z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, 

zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i 

których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).  

    2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły 

wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu                         

i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na 

wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy,                              

i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.  

    3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 

jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 

wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.  

    4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 

działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 

wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie 

istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza 

się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów 

interwenycjnych.  



5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się 

dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. 

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron                       

w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako 

jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również 

umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub 

niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac 

czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku 

wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na 

celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający: zgadza się na wprowadzenie zapisu, zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy na 

stronie www.szpital.szczecinek.pl 

 

Pytanie 63 – dot. Pakiet 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: tak  

 

Pytanie 64 – dot. Pakiet 1, pozycja 5-6 

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 65 – dot. Pakiet 1, pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne w rozmiarze 8cm x 4m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 66 – dot. Pakiet 1, pozycja 7-9 

Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości 100-140%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 67 – dot. Pakiet 1, pozycja 11-13 

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z jedną zapinką? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 68 – dot. Pakiet 1, pozycja 14, 21-23 



Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności o składzie: 70-80% 

przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 69 – dot. Pakiet 1, pozycja 14, 21-23 

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w rozmiarach zgodnie z przeznaczeniem 

wskazanym przez Zamawiającego o innym oznaczeniu aniżeli numery podane przez Zamawiającego? 

Producenci w różny sposób oznaczają swoje wyroby (dla jednych nr 0 będzie na palec dla drugich nr 

1 będzie na palec). Ważne jest przeznaczenie poszczególnych siatek a nie ich oznaczenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 70 – dot. Pakiet 1, pozycja 17-20 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 71 – dot. Pakiet 1, pozycja 17-20 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 72 – dot. Pakiet 1, pozycja 20 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 73 – dot. Pakiet 1, pozycja 24 

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pakowaną a’6szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 74 – dot. Pakiet 1, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową pakowaną a’12szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 75 – dot. Pakiet 1, pozycja 26 

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a’5kg z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 76 – dot. Pakiet 1, pozycja 28-30 



Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 77 – dot. Pakiet 1, pozycja 31-32 

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 78 – dot. Pakiet 1, pozycja 49 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 79 - dot. Pakiet 1, pozycja 49 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 15x15cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

 

Pytanie 80 – dot. Pakiet 1, pozycja 49 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w opakowaniu a’250szt z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 81 – dot. Pakiet 1, pozycja 49, 52 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 82 – dot. Pakiet 1, pozycja 50 

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem 

zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 83 – dot. Pakiet 1, pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 84 – dot. Pakiet 1, pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w rozmiarze 9,5x9,5cm? 



Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 85 – dot. Pakiet 1, pozycja 52 

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy w opakowaniu a’10szt z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 86 – dot. Pakiet 1, pozycja 53 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 87 – dot. Pakiet 1, pozycja 54-55 

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny włókninowo-celulozowy 

(warstwa kontaktowa z raną z polipropylenu, warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny z 

celulozy, wkład chłonny z pulpy celulozowej, warstwa zewnętrzna z polipropylenu), 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 88 – dot. Pakiet 1, pozycja 54 

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny w rozmiarze 10x20szt 

pakowany pojedynczo w opakowaniu handlowym a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 89 – dot. Pakiet 1, pozycja 54  

Czy Zamawiający dopuści jałowy nieprzylepny kompres wysokochłonny w rozmiarze 20x25szt 

pakowany pojedynczo w opakowaniu handlowym a’15szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 90 – dot. Pakiet 1, pozycja 54-55 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 91 – dot. Pakiet 5, pozycja 1-3 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej 

firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 



Pytanie 92 – dot. Pakiet 5, pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 93 – dot. Pakiet 5, pozycja 2-3 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 94 – dot. Pakiet 5, pozycja 12 

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: jak w SIWZ  

 

Pytanie 95 – dot. Pakiet 7, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a’6szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 96 – dot. Pakiet 7, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a’5szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 97 – dot. Pakiet 7, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran pakowane a’3szt z przeliczeniem 

podanych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 98 – dot. zadania nr 10: 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide konfekcjonowany w 

opakowania o poj. 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? (parametry według 

załączonej ulotki). 

Odpowiedź: 

Zamawiający: dopuszcza 

 

Pytanie 99 – dot. pakietu nr 13: 

Czy Zamawiający w poz. 1 i 4 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm? (parametry 

według załączonej ulotki). 

Odpowiedź: 



Zamawiający: dopuszcza  

 

Pytanie 100 – dot. pakietu nr 13: 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Medizyme 3Plus? (parametry według 

załączonej ulotki). 

Odpowiedź: 

Zamawiający: nie dopuszcza  

 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 02/2020. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 

 

Zamawiający 
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