
Toruń, dnia 9.08.2019 r. 
 
 
SSM.DZP.200.163.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 

środków dezynfekcyjnych. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 6.08.2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1  
dotyczy zadania nr 2                                                                                                                                                                  
Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin do 
mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętów medycznych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F 
(C.albicans), Tbc (M.terrae i M. avium), V (polio, adeno, noro, rota, Vaccinia) w czasie 15 minut w stężeniu do 
1,5%. Spory (B. subtilis, B. cereus) – 0,5% w 30 minut, F (A. brasiliensis) – 1% w 60 minut.   
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
                                                                                                                                                
Pytanie nr 2                                                                                                                                                                                 
dotyczy zadania nr 2                                                                                                                                                                 
Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 13x20 cm w opakowaniu zawierającym 100 
szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań (3 549 opakowań).                                                   
Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                               
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 7.08.2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Zadania 2 poz. 7 i dopuści: 
Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 
cm,gramatura 23g/m² nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 
sztuk w opakowaniu-tuba. Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i 
Adeno do 1 minuty) (PN EN 13727, 13624, 14476)? 
lub 
Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone 
do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. 
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw 
sztucznych, szkła akrylowego. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, 
inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG.  Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają 
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. 
albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, 
Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) 
w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? 
 Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
                                                                                                                                                
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Zadania 2 poz. 10 i dopuści: 
Chusteczki  bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (QAV) przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do 
dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła 
akrylowego. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  
Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają 
dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. 
albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, 
Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) 



w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba. Wyrób 
medyczny ? 
Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                                 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Zadania 2 poz. 12 i dopuści: 
Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji. Rozmiar 17 x 23cm, konfekcjonowane po 100 sztuk w 
opakowaniu-tuba. Spektrum działania do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i 
Adeno do 1 minuty) (PN EN 13727, 13624, 14476)? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 

 
 
1) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. 
Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty 
złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00 w 
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. 
nr 032 – kancelaria szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.” 
 
2) W Części 15 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu  13 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 
115.”a w miejsce   wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój 
nr 115.” 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 09.08.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


