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LAS-12/1-PN/3-2020       Rybnik, dnia 05.05.2020 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych 
(zamówienie nr LAS-12-PN/3-2020) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.04.2020 r., nr 535297-N-2020  
 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: „W związku z panującą pandemią czy jest szansa na dopuszczenie składania ofert 
elektronicznych poprzez platformę szpitala na open nexus?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie sposobu składania ofert. 
 
Pytanie 2: „Czy w Pakiecie nr 1: Preparat w płynie na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wody 

w uzdatniaczu wody, spektrum działania B, F, V, Tbc, np. Puristeril 340 lub równoważny. 
Opakowanie 10 l Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o wymienionych 
parametrach w opakowaniu 8,8l (po przeliczeniu: zamiast 40 opakowań a 10 l - 45 opakowań 
a 8,8 l)?” 

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 
dopuszcza zaoferowanie asortymentu w opakowaniu pierwotnie określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu w innych opakowaniach z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości (do dwóch miejsc po przecinku, w celu zachowania 
porównywalności ofert) – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - 
modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i w jakiej ilości zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 

epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków 
umowy – załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? 
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 
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p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został 
dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją 
(stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?” 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 
bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków 
umowy – załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych? 
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 w odniesieniu do ust. 1, 2 i 4 wzoru umowy 
(załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja 
z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby 
prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane 
do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i 
czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?” 

Pytanie 5: „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie 
bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków 
umowy – załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi? 
Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a 
także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, w treści § 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający 
wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z 
przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od 
umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury 
prawno-finansowych z tym związanych?” 

Pytanie 6: „Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania 
skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których 
istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych 
warunków umowy – załącznik nr 3 § 4 ust. 3 klauzul pozwalających na zmianę treści 
zobowiązania wykonawcy w zakresie ceny netto w przypadku znacznego wzrostu cen u 
producenta oraz znacznego wzrostu kursu EUR, których nie można było przewidzieć w trakcie 
składania ofert? 
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 
p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została 
dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją 
(stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?” 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w sposób wskazany przez 
wykonawcę. Intencją Zamawiającego jest zabezpieczenie szpitala w preparaty o istotnym znaczeniu 
dla prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania jednostki (szczególnie biorąc pod uwagę 
aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju). Zaproponowane zmiany w sposób znaczący mogłyby 
wpłynąć na płynność dostaw i ich cenę, a tym samym poziom zabezpieczenia szpitala w środki 
byłby niezadawalający i mógłby narazić Zamawiającego na ponoszenie dodatkowych strat 
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związanych z koniecznością dokonywania zakupów środków będących przedmiotem niniejszego 
postępowania u innych wykonawców. 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza do umowy paragraf 10 regulujący skutki wystąpienia siły 
wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy, 
w brzmieniu:  
„1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 

siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, 
stanu epidemii, 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. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
wykazania za pomocą odpowiednich środków dowodowych brak możliwości realizacji 
obowiązków, o których mowa w zawiadomieniu. 

5. 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 wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w 
szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 
umowy kosztami zakupów interwencyjnych.  

6. 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.” 

 
W konsekwencji zmianie ulega numeracja dotychczasowych paragrafów od nr 10 do nr 14, 
odpowiednio na numery od 11 do 15. 

 
Pytanie 7: „Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu zminimalizowania ryzyka 

epidemiologicznego, Zamawiający rozpatrzy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wybranej przez Zamawiającego 
platformie zakupowej?” 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie sposobu składania ofert. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy pakietu 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie ditlenku chloru w 

opakowaniu a’ 100 ml / 5 l o pełnym spektrum działaniu B, F, Tbc, V, S  w czasie 5 min  
przebadany według normy EN 14885? 

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 9: „Dot. zapisów rozdziału XI SIWZ  
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W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność 
m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, 
restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu, znaczący wzrost  zapotrzebowania na 
środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XI wnosimy 
o zmianę terminów w sposób następujący: 
Termin dostawy: 
- do 5 dni roboczych -20 pkt. 
- powyżej 5 dni roboczych do 7 dni roboczych – 0 pkt. 

 
Szybkość reakcji na reklamację: 
- do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia  w przypadku reklamacji dotyczącej 
braków ilościowych bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru ze względu na 
uszkodzone opakowanie, a do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wadliwego towaru, 
przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru – w 
przypadku reklamacji wad jakościowych  - 20 pkt. 
- do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia  w przypadku reklamacji dotyczącej 
braków ilościowych bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru ze względu na 
uszkodzone opakowanie, a do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wadliwego towaru, 
przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru – w 
przypadku reklamacji wad jakościowych  - 0 pkt.” 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 10: „Dot. wzoru umowy §2  ust. 2 

Wnosimy o wydłużenie realizacji dostaw do godziny 14.00.” 
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowana zmianę. 
 
Pytanie 11: „Dot. wzoru umowy §2 ust. 5 
Wnosimy o modyfikację zapisu umowy  ust.5 §2 na następujący: 

<<5.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.1 lub w 
przypadku niedotrzymania realizacji reklamacji Zamawiający , po uprzednim zawiadomieniu z 
Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego 
przez Zamawiającego u innego dostawcy.>>” 

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. 
 
Pytanie 12: „Dot. wzoru umowy §4 ust. 4 

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu  ust.4 §4, okoliczności wobec, których Zamawiający 
wymaga przedłożenia pisemnej informacji wynikają z urzędowej zmiany zmieniającej 
powszechnie obowiązujące przepisy w Rzeczpospolitej Polskiej.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie. 
 
Pytanie 13: „Dot. wzoru umowy §5 ust.1, ust.4, ust.6 

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §5 ust.1, ust.4, ust.6 w sposób następujący: 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania 

terminu dostawy tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w §2 ust.1 
lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §3 w wysokości 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego towaru dla danego pakietu, za każdy dzień zwłoki. 
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4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej 
realizacji umowy i naliczyć karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §1 ust.1 umowy w przypadkach, gdy: 
a)trzykrotna zwłoka Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 14 dni 
kalendarzowych 
b)Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 7 dni 
roboczych od dnia uznania reklamacji. 

6. Odstąpienie od umowy z przyczyn , o których mowa w ust.4 powyżej winno nastąpić w 
terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.” 

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 14: „Dot. wzoru umowy §5  

W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność 
m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, 
restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu, znaczący wzrost  zapotrzebowania 
na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o wprowadzenie do umowy zmiany 
polegającej na wykreśleniu z wzoru umowy §5 ( tj. postanowień dotyczących kar umownych)” 

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie. 
 
Pytanie 15: „Dot. wzoru umowy  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o dodanie do umowy 
postanowienia o następującej treści. 
<<1.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych 
umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym  umowa nie mogła być należycie 
wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w 
postaci pandemii wirusa COVID-19 . 
2.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 
przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych 
skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.>>” 

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 16: „Dot. wzoru umowy §5  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów  §5 
umowy poprzez dodanie do zapisu o następującej treści. 
<<Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać 
Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to 
Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).>>” 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 17: „Dot. wzoru umowy §8  ust. a,b,c 

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §8 ust.a,b,c w sposób następujący: 
a. Wykonawca pięciokrotnie nie dochowa terminu dostawy, 
b. Wykonawca pięciokrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym 

w specyfikacji i w zamówieniu lub niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w 
naruszonym opakowaniu,  
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c. Wykonawca pięciokrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie 
z warunkami określonymi w §3,” 

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 18: „Dot. wzoru umowy §8 ust. e 

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu  ust.e §8, podana w ustępie e) przyczyna nie jest 
zależna od Wykonawcy, w związku z powyższym przyczyna nie leży po stronie Wykonawcy, 
zatem zgodnie z treścią zapisu zdanie pierwsze §8 nie może być powodem rozwiązania 
umowy.” 

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie. 
 
Pytanie 19: „Dot. wzoru umowy §8  ust. a,b,c 

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §8 ust.a,b,c w sposób następujący: 
d. Wykonawca pięciokrotnie nie dochowa terminu dostawy, 
e. Wykonawca pięciokrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym 

w specyfikacji i w zamówieniu lub niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w 
naruszonym opakowaniu,  

f. Wykonawca pięciokrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z 
warunkami określonymi w §3, 

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 20: „Dot. wzoru umowy §12  ust. 2 c 

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §8 ust.2c w sposób następujący: 
c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez 
wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres dłuższy niż 3 miesiące za zgodą 
Wykonawcy,” 

Odpowiedź 20: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
 

Pytanie 21: „Dotyczy Pakietu nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?” 

Odpowiedź 21: Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu, dopuszcza preparat na bazie 
etanolu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności preparat musi zawierać diglukonian chlorheksydyny. 

 
Pytanie 22: „Dotyczy umowy: 

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści: 
<<1.Zamawiający  oświadcza, że zrzeka się  dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych 
umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie 
wykonywana  z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a szczególności okoliczności siły 
wyższej w postaci pandemii wirusa COVID -19. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 
przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych 
skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku 
produktów będących przedmiotem umowy. 
3.Zamawiający wyraża zgodę na  dostarczanie   preparatu o zbieżnych parametrach, i 
analogicznym przeznaczeniu.>> 
Uzasadnienie:  
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Z uwagi na stan pandemii wirusa COVID -19 i  zwiększonego zapotrzebowania na produkty 
będące przedmiotem umowy oraz występujące, z przyczyn od nas niezależnych, ich 
niedobory na rynku informujemy, że nie możemy zagwarantować zachowania terminów 
dostaw oraz dostarczenia  zamówionej ilości produktów.  
Skutkami pandemii dotknięte zostały bowiem też firmy, od których sprawnego funkcjonowania 
zależy nasza działalność.  Dotyczy to przede wszystkim  producentów produktów, 
producentów i dostawców opakowań czy dozowników, a także firm transportowych 
borykających się z utrudnieniami w ruchu międzynarodowym.” 

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 23: „PAKIET 2 poz.1 

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu do mycia i dezynfekcji oraz 
konserwacji systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Produkt ma bardzo 
dobre właściwości myjące, nie zawiera aldehydów, nie tworzy piany, pozostawia świeży 
zapach. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wobec BVDV i wirusa vaccinia w stężeniu 
5% w czasie  do 30 min. 100g preparatu zawiera: 7,5g chlorku dioktylodimetyloamoniowego. 
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem nr 648/2004: <5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% mydło,kompozycje zapachowe.Pozostałe składniki: regulatory tworzenia piany, 
inhibitory korozji. Opakowanie a 2 L .Wyrób medyczny.” 

Odpowiedź 23: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
Pytanie 24: „PAKIET 4 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci płynnego wydajnego 
koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, 
posiadającego bardzo dobre właściwości myjące oraz możliwość dozowania przy pomocy 
automatów dozujących? Może być stosowany na oddziałach intensywnej opieki, położniczych 
i pediatrycznych. Preparat na bazie nadtlenku wodoru, chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowy 
oraz chlorku didecylodimetyloamoniowy. Skuteczny wobec: B EN 13727, F (C. albicans) EN 
16615, EN 13624, V (BVDV, Vaccinia) DVV/RKI w stężeniu 1 %, w czasie 15 min. w 
warunkach wysokiego obciążenia., z możliwością rozszerzenia skuteczność o Tbc (M. terrae, 
M. avium) EN 14348, EN 14563, grzyby EN 13624 wraz z wydłużeniem czasu działania. 
Opakowanie 5 kg. Wyrób medyczny. 
 
AD.Czy do wyliczeń przyjść 1L=1 kg?” 

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. Do przeliczeń należy przyjąc1 l 
jako 1 kg. 
 
 Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert 
ustalony do dnia 08.05.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzi-
nie 10.30.  
 

 


