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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 01-04-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytania  1 

1.1.  

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 11 i dopuści: 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf. wykonane z poliestru, 

wiskozy i celulozy o wymiarach 30x34 cm. Zalewane 3 litrami roztw. roboczego, bez terminu 

ograniczającego stabilność po zalaniu. Gramatura 70g/m2. Każda rolka 100szt. chusteczek w 

jednorazowym wiaderku zabezp. plombą. 

lub 

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami śr. dezynf. wykonane z poliestru, 

wiskozy i celulozy o wymiarach 18x25 cm. Zalewane 3 litrami roztw. roboczego, bez terminu 

ograniczającego stabilność po zalaniu. Gramatura 70g/m2. Każda rolka 300szt. chusteczek w 

jednorazowym wiaderku zabezp. plombą. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 

1.2. 

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści Spektrum B,F,V do 1 minuty? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 1.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan 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 4 

Paragraf 1 ust. 4 pkt. a) oraz Paragraf 1 ust. 8 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  § 1 ust. 4 pkt. a) oraz Paragraf 1 ust. 8 wzoru 

umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z 
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dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 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) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zapisy Paragrafu 1 są zapisami 

standardowymi, których Zamawiający nie zamierza modyfikować. Zamawiający zawarł 

w Paragrafie 8, ust. 2, pkt g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w 

sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 3.  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan 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 4 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 § 3 ust. 1 pkt. a), b), c) wzoru umowy (załącznik nr 

4 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) z 

jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedz:  

Postępować zgodnie ze SIWZ. Zapisy Paragrafu 3 są zapisami standardowymi, których 

Zamawiający nie zamierza modyfikować. Zamawiający zawarł w Paragrafie 8, ust. 2, pkt 

g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w sytuacji, w jakiej obecnie się 

znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 4.  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan 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 4 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 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 § 3  ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 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?   

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Wskazany zapis par. 3, ust. 4, jak również 

sytuacje w których Wykonawca może odstąpić od umowy, odnosi się do uwarunkowań 



3 

 

prawnych, tj. ustawy, która określa zasady i okoliczności odstąpienia od umowy. W 

związku z tym żaden inny zapis stojący w sprzeczności do uwarunkowań legislacyjnych 

nie będzie miał mocy prawnej, choćby został zatwierdzony przez obie strony. W par. 3, 

ust. 4 wyraźnie zapisano, że odstąpienie od umowy możliwe jest w przypadku i na 

zasadach określonych w ustawie Pzp. Należy zatem przyjąć, iż w przypadku sytuacji 

kryzysowej działania dozwolone ustawą Pzp zostaną określone w aktach uzupełniających, 

o ile ustawodawca uzna je za zasadne. Zamawiający zawarł w Paragrafie 8, ust. 2, pkt g) 

stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w sytuacji, w jakiej obecnie się 

znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  

 

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem 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 4 do 

SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie 

możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie 

jest producentem? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 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) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa 

na wniosek Wykonawcy, tylko w zakresie stopy inflacji, co jest oczywistym faktem – po 

roku obowiązywania umowy.  
 
 

Pytanie 6.  

Pytania dotyczące SIWZ: 
Czy w związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę trybu 

składania ofert z formy pisemnej na formę elektroniczną podpisaną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przesłanej drogą malową lub złożonej na platformie Zamawiającego? Prosimy 

o określenie nowej formy składania, pozwoli to zachować większe środki bezpieczeństwa.  

Odpowiedz: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział dłuższy termin do 

składania ofert, niż ustawowo zapisane 7 dni, właśnie dlatego, aby mieć czas na 

odpowiednio wcześniejsze wysłanie oferty, dzięki czemu Wykonawca uniknie problemu z 

dłuższym terminem dostaw przesyłek przez firmy kurierskie lub pocztę.  

Zamawiający jednak, zgodnie z zapisem SIWZ w cz. VIII, dopuści przesłanie wszystkich 

innych oświadczeń (także oświadczenia ws. grupy kapitałowej) - poza ofertą i 

dokumentami, które należy złożyć wraz z nią do dnia 9 kwietnia 2020r., godz. 11.00 - i 

dokumentów wynikających z wezwań do uzupełnień za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, opatrzonych podpisem elektronicznym.  

 

Zamawiający w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa 

ogranicza w znaczący sposób ilość osób z zewnątrz i zmienił Komunikat w zakresie 
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Otwarcia Ofert wydany w dniu 27-03-2020r. (komunikat traci ważność). 

 

Sesja z otwarcia ofert odbędzie się jedynie zdalnie poprzez stronę www.youtube.com  

na kanale Szpitali Tczewskich S.A., który znajduje się w linku: 

https://www.youtube.com/channel/UCxKFPnnhH2fw3g08ftHWMwg 

 

Indywidualny link do transmisji to:  

https://youtu.be/_M8X3qd6OmU 

 
Tytuł transmisji „Otwarcie Ofert – Postępowanie nr 04/PN/2020. Dostawa Środków Dezynfekcyjnych.” 

 

Transmisja odbędzie się w dacie i godzinie wyznaczonej do otwarcia ofert w SIWZ, tj.  

w dniu 09 kwietnia 2020r., o godzinie 11:15.  
 

Pytania 7.  

Dotyczy Pakietu nr 9: 

 

7.1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje w poz. 1 preparatu nie zawierającego 

w swoim składzie substancji konserwujących, które są przyczyną występowania podrażnień, 

odczynów alergicznych a nawet egzem skórnych wśród personelu medycznego? 

 

7.2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje w poz. 2 preparatu o potwierdzonej 

skuteczności bójczej w obszarze medycznym? 

 

7.3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje oświadczenia producenta dozowników 

Sterisol o kompatybilności oferowanych produktów z w/w dozownikami? 

 

Odpowiedzi: 

Ad. 7.1. Zamawiający potwierdza 

Ad. 7.2. Zamawiający potwierdza 

Ad. 7.3. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca zaoferował produkty kompatybilne z 

dozownikami, co jest oczywistym faktem. W SIWZ Zamawiający wskazał jakich 

dokumentów będzie oczekiwał wraz z ofertą i w terminie późniejszym – na wezwanie lub 

w sytuacjach opisanych w projekcie umowy. Proszę zapoznać się ze SIWZ.  
 

Pytanie 8.  

Dotyczy Pakietu nr 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek o spektrum działania B, F, Tbc, C. 

Difficile – 15 min. Polio, Adeno – 5 min, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9.  

Pytanie do SIWZ 

Czy Zamawiający, z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxKFPnnhH2fw3g08ftHWMwg
https://youtu.be/_M8X3qd6OmU
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w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego, 

pracowników firm kurierskich, jak również ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez 

kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, wyrazi zgodę na złożenie oferty 

i wszelkich dokumentów w postepowaniu formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty  

i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików 

przekazane byłoby w oddzielnym mailu). 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 

 

 

Pytanie 10.  

Dotyczy WZORU UMOWY 

Czy ze względu na ogłoszony w Polsce czas epidemii oraz obowiązującą tzw. ustawę anty-

koronawirusową, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowienia o 

następującej treści: 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie i częściowe lub całkowite 

niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem 

siły wyższej, to jest w szczególności zdarzeniami takimi jak epidemia, blokady 

komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym; 

2. W przypadku braku produktów będących przedmiotem umowy Zamawiający wyraża 

zgodę na dostarczenie preparatów o porównywalnych parametrach  

i analogicznym przeznaczeniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 

przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych 

negatywnych skutków wywołanych zdarzeniami, o których mowa w ust. 1.  

 

Uzasadnienie:  

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: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zawarł w Paragrafie 8, ust. 2, 

pkt g) stosowne uregulowania, które mogą być zastosowane w sytuacji, w jakiej obecnie 

się znajdujemy. Proszę zapoznać się ze SIWZ. Patrz odpowiedzi do zapytań 2 – 4. 

 

_____________________________________________ 

Sprostowanie: 
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W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w tabeli 

dotyczącej pakietu nr 2 – wiersz 4 (Bis/siarczan/bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu), 

kolumna „rodzaj pojemnika” nastąpiła omyłka.  

 

Zamiast „saszetka + pianka”  

 

powinno być „saszetka + miarka” . 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński  


