Sandomierz 26.06.2018 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne, znak PN/15/2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych i pojemników
na odpady medyczne, znak PN/15/2018
Do Zamawiającego w dniu 22.06.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:
Pytania
1. Dot. Pakietu IV poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu gotowego do użycia Detro Forte, na bazie
2% aldehydu glutarowego cechującego się szerokim spektrum bójczym w znacznie krótszym czasie, niż wymagany w SIWZ: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562),
Tbc (EN 14348, EN 14563), wirusy (w tym Polio i Adeno, EN 14476) w czasie 5 minut i
spory EN 13704) w czasie 15 minut, w opakowaniu 5L, charakteryzujący się wysoką
kompatybilnością materiałową, o aktywności roztworu roboczego 28 dni, co jest zgodne
z wytycznymi profesjonalnych instytucji jak European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), która określa stabilność preparatów na bazie aldehydu glutarowego w
zakresie od 14 do 28 dni maksymalnie, posiadającego oświadczenie producenta endoskopów Storz oraz oświadczenie producenta preparatu o kompatybilności z endoskopami marki Pentax. Ponadto preparat Detro Forte jest aktualnie stosowany w placówce
Zamawiającego. Opisany w SIWZ wymagany czas aktywności roztworu - 30 dni stanowi
wskazanie na konkretny produkt – Steranios 2%. Poza tym nie ma to żadnego uzasadnienia merytorycznego i użytkowego. Dodatkowo Zamawiający poprzez zastosowanie
takiego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia narusza Art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
oraz art. 29 ust. 2 Ustawy PZP zawierający wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. A dopuszczenie
proponowanego preparatu umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty na preparat tożsamy do opisanego. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie dlaczego
Zamawiający wymaga aktywności preparatu w ciągu 30 dni.
2. Dot. Pakietu IV poz. 1:
Czy z uwagi na delikatną konstrukcję endoskopów i podatność na uszkodzenia Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający w karcie charakterystyki oznaczenie w
postaci piktogramu H290: może powodować korozję metali?
3. Dot. Pakietu IV poz. 2:
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu Detro Enzym, aktualnie stosowanego w
placówce Zamawiającego, przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia
endoskopów oraz narzędzi, na bazie kompleksu enzymatycznego zawierającego lipazy,
amylazy i proteazy, hydrolizującego wszystkie typy zanieczyszczeń organicznych, nie-

pieniącego się, łatwo spłukiwalnego w opakowaniach 5l z dołączoną pompką. Preparat
posiada oświadczenie producentów narzędzi o szerokiej kompatybilności materiałowej i
brak efektu korozji na narzędziach. Preparat skuteczny w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut. Opis preparatu zawarty w SIWZ stanowi wskazanie na konkretny preparat- Aniosyme Synergy 5, co przeczy idei prowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. A w szczególności zapisom Art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantującemu zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy PZP zawierającemu wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
4. Dot. Pakietu IV poz. 2:
Z uwagi na wymóg dostarczenia preparatu myjącego wnosimy o odstąpienie od wymogu
posiadania przez zaoferowany preparat działania bakteriostatycznego i grzybostatycznego w stężeniu 0,5% w czasie 1 minuty. Zamawiający oczekuje w 1. Pozycji w pakiecie
IV preparatu o działaniu bójczym. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o wskazanie normy dla środków dezynfekcyjnych, wg której oczekuje badania.
5. Dot. Pakietu IV poz. 2:
Z uwagi na brak w składzie preparatu myjącego środków mogących powodować korozję
(potwierdzona zawartość środków antykorozyjnych) wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez preparat myjący zaoferowany w tej pozycji badania potwierdzającego korozyjność metodą elektrochemiczną. Jest to wymóg powodujący ograniczenie
konkurencyjności złożonych ofert.
6. Dot. Pakietu IV poz. 3:
Prosimy o dopuszczenie do oceny pasków wskaźnikowych do pozycji 1 w innych opakowaniach np. po 25 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań. Oryginalne opakowanie
pasków po 100 sztuk stanowi wskazanie na konkretny produkt – paski do Steranios 2%.
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.06.2018 r.:
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 22.06.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:
1) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wymaga preparatu, który używany zachowuje aktywność biobójczą do 30 dni, co przekłada się w szczególności na
aspekt ekonomiczny.
2) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
3) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ ze względu na krótszy czas działania i możliwe niższe stężenie roztworu.
4) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ oczekuje preparatu bezpiecznego dla pracowników w czasie mycia sprzętu przed przeprowadzeniem dezynfekcji.
5) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał potwierdzenie braku korozyjności wżerowej analizą elektrochemiczną, z
uwagi na bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu, którego właścicielem jest Zamawiający.
6) Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w oryginalnych opakowaniach handlowych.

