Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz

Pismo: DZP-270-73-2018/13

Bydgoszcz dnia: 2019-03-25

do wszystkich Wykonawców

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy grup nr: 4-7, 9, 11-12, 14
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Sutura-Med sp. z o.o.
Mała Odrzańska 21/2
70-535 Szczecin
na:
Grupa 6 - PREPARAT SPOROBÓJCZY (C.DIFFICILE, C.PERFINGENS) za cenę 1 467.72 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa sp. z o.o.
Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok
na:
Grupa 7 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI WANIEN Z HYDROMASAŻEM za cenę 3 512.68 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany
na:
Grupa 14 - Preparat na bazie mieszaniny alkoholi do powierzchni trudno dostępnych za cenę 13 841.28 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.
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kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
na:
Grupa 4 - Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją
organiczną. za cenę 9 331.55 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
na:
Grupa 5 - CHUSTECZKI SPOROBÓJCZE za cenę 5 163.48 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
na:
Grupa 11 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych za
cenę 12 393.00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
na:
Grupa 12 - Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu medycznego nie
zanieczyszczonych substancją organiczną. za cenę 10 800.00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Przedsiębiorstwo NOVAX sp. z o.o.
Plac Wolności 7
85-004 Bydgoszcz
na:
Grupa 9 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I PŁUKANIA BASENÓW I KACZEK za cenę
17 901.00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie
warunków zamówienia.
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kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

4 - Preparat chlorowy
sporobójczy do dezynfekcji
zanieczyszczonych
powierzchni substancją
organiczną.

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany

1 - Cena - 0.00

4 - Preparat chlorowy
sporobójczy do dezynfekcji
zanieczyszczonych
powierzchni substancją
organiczną.

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 100.00

4 - Preparat chlorowy
sporobójczy do dezynfekcji
zanieczyszczonych
powierzchni substancją
organiczną.

Medilab Firma Wytwórczo Usługowa sp. z o.o.
Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

1 - Cena - 14.58

5 - CHUSTECZKI
SPOROBÓJCZE

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 100.00

6 - PREPARAT
SPOROBÓJCZY
(C.DIFFICILE,
C.PERFINGENS)

Sutura-Med sp. z o.o.
Mała Odrzańska 21/2
70-535 Szczecin

1 - Cena - 100.00

7 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI WANIEN
Z HYDROMASAŻEM

Sutura-Med sp. z o.o.
Mała Odrzańska 21/2
70-535 Szczecin

1 - Cena - 40.33

7 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI WANIEN
Z HYDROMASAŻEM

Medilab Firma Wytwórczo Usługowa sp. z o.o.
Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

1 - Cena - 100.00

7 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI WANIEN
Z HYDROMASAŻEM

Przedsiębiorstwo NOVAX sp.
z o.o.
Plac Wolności 7
85-004 Bydgoszcz

1 - Cena - 86.04

8 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI SKÓRY
PRZED ZAŁOŻENIEM
WKŁUCIA
CENTRALNEGO oraz
PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI
ZEWNĘTRZNYCH
ELEMENTÓW
CENTRALNYCH I
OBWODOWYCH
CEWNIKÓW

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany

1 - Cena - 100.00

8 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI SKÓRY
PRZED ZAŁOŻENIEM
WKŁUCIA
CENTRALNEGO oraz
PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI
ZEWNĘTRZNYCH
ELEMENTÓW
CENTRALNYCH I
OBWODOWYCH
CEWNIKÓW

Sutura-Med sp. z o.o.
Mała Odrzańska 21/2
70-535 Szczecin

8 - PREPARAT DO
DEZYNFEKCJI SKÓRY
PRZED ZAŁOŻENIEM
WKŁUCIA
CENTRALNEGO oraz
PREPARAT DO

Bialmed sp. z o.o.
Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

Razem

0,00

100,00

14,58

100,00

100,00

40,33

100,00

86,04

100,00

1 - Cena - 10.98

10,98
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1 - Cena - 45.86
45,86

DEZYNFEKCJI
ZEWNĘTRZNYCH
ELEMENTÓW
CENTRALNYCH I
OBWODOWYCH
CEWNIKÓW
9 - PREPARATY DO
MASZYNOWEGO
MYCIA I PŁUKANIA
BASENÓW I KACZEK

Przedsiębiorstwo NOVAX sp.
z o.o.
Plac Wolności 7
85-004 Bydgoszcz

1 - Cena - 100.00

9 - PREPARATY DO
MASZYNOWEGO
MYCIA I PŁUKANIA
BASENÓW I KACZEK

Henry Kruse sp. z o.o.
Kolejowa 3
55-040 Bielany Wrocławskie

1 - Cena - 85.60

9 - PREPARATY DO
MASZYNOWEGO
MYCIA I PŁUKANIA
BASENÓW I KACZEK

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 81.40

9 - PREPARATY DO
MASZYNOWEGO
MYCIA I PŁUKANIA
BASENÓW I KACZEK

Medilab Firma Wytwórczo Usługowa sp. z o.o.
Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

1 - Cena - 63.64

9 - PREPARATY DO
MASZYNOWEGO
MYCIA I PŁUKANIA
BASENÓW I KACZEK

Bialmed sp. z o.o.
Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

1 - Cena - 55.70

11 - Preparat sporobójczy
do dezynfekcji powierzchni
zanieczyszczonych i
niezanieczyszczonych

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany

1 - Cena - 91.07

11 - Preparat sporobójczy
do dezynfekcji powierzchni
zanieczyszczonych i
niezanieczyszczonych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 100.00

11 - Preparat sporobójczy
do dezynfekcji powierzchni
zanieczyszczonych i
niezanieczyszczonych

Bialmed sp. z o.o.
Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

1 - Cena - 14.06

12 - Preparat (koncentrat)
do dezynfekcji i mycia
dużych powierzchni,
sprzętu medycznego nie
zanieczyszczonych
substancją organiczną.

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany

1 - Cena - 0.00

12 - Preparat (koncentrat)
do dezynfekcji i mycia
dużych powierzchni,
sprzętu medycznego nie
zanieczyszczonych
substancją organiczną.

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 100.00

14 - Preparat na bazie
mieszaniny alkoholi do
powierzchni trudno
dostępnych

Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany

1 - Cena - 100.00

14 - Preparat na bazie
mieszaniny alkoholi do
powierzchni trudno
dostępnych

Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

1 - Cena - 95.92
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100,00

85,60

81,40

63,64

55,70

91,07

100,00

14,06

0,00

100,00

100,00

95,92

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

1

4
Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21 /B9
15-528 Sowlany

2

4
Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21 /B9
15-528 Sowlany
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Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Oferta odrzucona w zadaniu 4
Wykonawca w grupie nr 4 zaoferował produkt o nazwie
handlowej Chlorinex - 60. Przesłane protokoły z badań
nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ
spektrum i czasu działania tego preparatu. Zamawiający
wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in.
przeciwko wirusom/HIV, HCV, HBV, Adenowirus,
Polio/ w czasie działania do 15 minut. Z raportu badań
przedstawionego przez Wykonawcę w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów nie
wynika bójczość oferowanego preparatu przeciwko
wirusom HIV, HCV i HBV. W związku z tym
Zamawiający wezwał Wykonawce do uzupełnienia
dokumentów poprzez przedłożenie protokołu badań
potwierdzających, że zaoferowany preparat jest bójczy
przeciwko wirusom HIV, HCV i HBV w czasie działania
do 15 minut. W odpowiedzi na w/w wezwanie
Wykonawca nie przedłożył brakujących wyników badań,
lecz wyjaśnił, że: "zgodnie z przyjętą metodologią, jeżeli
preparat posiada badania wykonane zgodnie z normą EN
14476 na wirusach Polio i Adeno, to posiada również
działanie wobec innych wirusów w tym osłonkowych.
Działanie preparatu wobec powyższych wirusów jest
równoznaczne z działaniem na wszystkie pozostałe
wirusy, w tym Rotawirus, HBV, HCV, HIV,
Herpeswirus, Sars, HSV, HAV itd". Na potwierdzenie
powyższych
wyjaśnień
Wykonawca
przywołał
stanowisko PZH - pismo 158/06z dnia 05.09.2006 r oraz
załączył kopię tego pisma. Zamawiający nie może uznać
wyjaśnień Wykonawcy z uwagi na fakt, że Wykonawca
przywołuje metodologię, która obowiązywała w
pierwszej i drugiej edycji normy PN-EN 14476
(odpowiednio: PN-EN 14476:2005 oraz PN-EN
14476+A1:2007). Zgodnie z aktualnie obowiązującą
edycją w/w normy (PN-EN 14476+A1:2015-10)
minimalny zakres wirusów testowych, aby preparat mógł
być uznany za w pełni wirusobójczy, to wirus Polio typ1,
wirus Adeno typ 5 oraz mysi norowirus. Wykonawca
przedstawił wyniki badań tylko dla wirusów Polio i
Adeno, co zdaniem Zamawiającego nie stanowi - w
świetle obowiązujących norm - potwierdzenia
wirusobójczości preparatu zaoferowanego w grupie nr 4.
Oferta odrzucona w zadaniu 12
Wykonawca w grupie nr 12 zaoferował produkt o nazwie
handlowej Sterisept Forte. Zamawiający wymagał, aby
zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko
grzybom w czasie działania do 15 minut. W odpowiedzi
na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca
dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają
pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu
działania tego preparatu. W związku z powyższym
Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę
do uzupełnienia dokumentów o protokół z badań
potwierdzających, że zaoferowany preparat jest bójczy
przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut. W

3

4
Biachem sp. z o.o.
Alejkowa 21 /B9
15-528 Sowlany
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odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie
przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań, lecz
przedstawił wyjaśnienie, iż: "szczepy referencyjne
grzybów zgdnie z normami dzielą się na drożdże i
pleśnie, a sam zapis grzybobójczy odnosi się do jednego i
drugiego szczepu; (...)Candida albicans jest grzybem, tak
więc zakres wymaganego spektrum mikrobójczego został
spełniony." Zamawiający nie może zgodzić się z
powyższymi wyjasnieniami Wykonawcy. Zamawiający
wymagał zaoferowania preparatu grzybobójczego, nie
zawężając
swoich
wymagań
do
grzybów
drożdżopodobnych. Preparat o działaniu grzybobójczym
winien być bójczy wobec mikroorganizmów Candida
albicans i Aspergillus niger. Jak słusznie zauważył sam
Wykonawca zapis grzybobójczy odnosi sie zarówno do
drożdży, jak i do pleśni. Wykonawca przedstawił wyniki
badań, które potwierdzają wyłącznie drożdżakobójcze
działanie zaoferowanego preparatu. W związku z
powyższym Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w
zakresie grupy nr 12 za niezgodną z treścią SIWZ.
Oferta odrzucona w zadaniu 13
1. Wykonawca w grupie nr 13 zaoferował produkt o
nazwie handlowej Sterisept /ready to use/. W odpowiedzi
na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca
dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają
pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i czasu
działania tego preparatu. Zamawiający wymagał, aby
zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko
wirusom/
HIV,
HCV,
HBV/,
Adenovirusom,
Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10
minut. Z raportu badań przedstawionego przez
Wykonawcę nie wynika bójczość oferowanego preparatu
przeciwko Rotavirusom i Norovirusom. Dodatkowo
Wykonawca
przedstawił
wyniki
badań
przeprowadzonych z użyciem preparatu Sterisept,
będącym 100% koncentratem preparatu Sterisept /ready
to use/. Zgodnie z oświadczeniem producenta, z uwagi na
fakt, że preparat Sterisept /ready to use/ jest 3%
roztworem preparatu Sterisept, wszelkie wyniki badań
mikrobiologicznych przeprowadzonych z użyciem
preparatu Sterisept są obowiązujące również dla
preparatu Sterisept /ready to use/. Wykonawca nie
przedstawił jednak wyników badań potwierdzających
bójczość 3% Steriseptu w pełnym żądanym przez
Zamawiającego spektrum i czasie – z przedłożonych
wyników badań można było jedynie wywnioskować
bójczość zaoferowanego preparatu przeciwko MRSA
oraz Tbc w czasie działania do 10 minut . W związku z
tym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów poprzez
przedłożenie protokołu badań potwierdzających, że
zaoferowany preparat, względnie preparat Sterisept w
stężeniu 3% jest bójczy także przeciwko bakteriom,
grzybom, wirusom (HIV,HBV,HCV), Rotavirusom i
Norovirusom w czasie działania do 10 minut. W
odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie
przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań ani
wyjaśnień.

4

6
Tuttomed Farmacja sp. z o.o.
Os. Czecha 130 /8
61-292 Poznań
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Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał ofertę
Wykonawcy w zakresie grupy nr 13 za niezgodną z
treścią SIWZ.
Oferta odrzucona w zadaniu 10
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia
25.01.2019 r. do złożenia dokumentów, na potwierdzenie
skuteczności bójczej preparatu Sani-Cloth Universal
dostarczył wyniki badań skuteczności biobójczej
przeprowadzonych dla preparatu Sani-Cloth Active firmy
Ecolab GmbH. Do w/w dokumentów Wykonawca
dołączył kopię pisma producenta preparatu Sani-Cloth
Universal - firmy PDI, w którym producent wskazuje
podobieństwa i różnice obu w/w preparatów, w tym
producent stwierdza, że w obu w/w preparatach
występuje ta sama substancja aktywna w ilości/stężeniu
0,45g/100g, jednakże w pozostałej części /0,55g/100g/
skład obu w/w produktów jest różny, w związku z czym
posiadają one alternatywne właściwości, jak m.i. różna
kompatybilność materiałowa. Ze względu na różnice
występujące pomiędzy prparatem Sani-Cloth Active i
Sani-Cloth Universal, wymienione przez producenta
należy stwierdzić, że nie są to te same preparaty
występujące
pod
róznymi
nazwami
handlowymi/markami,
lecz
preparaty
podobne.
Wykonawca w Oświadczeniu stanowiązym Załącznik nr
6 do SIWZ w pkt.8 oświadczył, iż: "posiada pełne
protokoły badań potwierdzających spektrum i czas
działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w
warunkach praktycznych oferowanych preparatów
(dotyczy preparatów, dla których zamawiający określił
spektrum i czas działania)", które zobowiązał się przesłać
na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 24 godzin od
przesłania wezwania. W związku z powyższym
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty
o te wyniki badań. W odpowiedzi na wezwanie
Wykonawca nie przedłożył wyników badań dla preparatu
Sani-Cloth Universal, a jedynie pismem z dnia
05.02.2019 r (wpływ 06.02.2019 r) podtrzymał swoje
stanowisko, że z uwagi na występowanie w preparacie
Sani-Cloth Universal tej samej substancji aktywnej, jaka
występuje w preparacie Sani-Cloth Active firmy Ecolab
GmbH, skuteczność bójczą preparatu Sani-Cloth
Universal Wykonawca może potwierdzić raportem z
wyników badań innego preparatu - Sani-Cloth Activ.
Zamawiający w pkt. 8.4 SIWZ wyraźnie wskazał, że w
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy
przedłożyć: "Oświadczenie że Wykonawca posiada pełne
protokoły badań potwierdzających spektrum i czas
działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w
warunkach praktycznych oferowanych preparatów dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił
spektrum i czas działania oraz że zostaną one
udostępnione w dowolnej chwili na wezwanie
Zamawiającego - wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ".
Wbrew oświadczeniu o powyższej treści złożonemu
przez Wykonawcę, Wykonawca nie udostępnił
Zamawiającemu
pełnego
protokołu
badań

potwierdzających spektrum i czas działania w
zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach
praktycznych oferowanego preparatu, a jedynie wyniki
badań preparatu podobnego. W związku z powyższym
Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy w zakresie grupy
nr 10 za niezgodną z treścią SIWZ.
Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art.
180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
………………………………………
Zamawiający
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