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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 08/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 09-06-2020 
 
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 

wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanka poliestru, wiskozy i celulozy, o wymiarach 

30x34cm, zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność po 

zalaniu, gramatura 70g/m2, każda rolka chusteczek (100szt. w rolce) w wielorazowym, 

mogącym być użytym też jednorazowo opakowaniu sztywnym- wiaderku zabezp. plombą. 

lub 

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

wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanka poliestru, wiskozy i celulozy, o wymiarach 

18x25cm, zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność po 

zalaniu, gramatura 70g/m2, każda rolka chusteczek (300szt. w rolce) w wielorazowym, 

mogącym być użytym też jednorazowo opakowaniu sztywnym- wiaderku zabezp. plombą. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

 

1.2. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści: 

Spektrum B,F,V do 1 minuty? 

 

Odpowiedz:  

Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytania 2.  

 

2.1. Pakiet 1, poz.  7. Prosimy o dopuszczenie do oceny butelek 1L z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. Nie ma merytorycznego uzasadnienia do żądania butelek o pojemności 

2L, gdzie najczęściej występującymi jednostkami są butelki 1L lub kanister 5L. Jest to zapis 

który w sposób oczywisty zawęża konkurencję do tylko jednego producenta oferującego takie 

rozwiązanie.  
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2.2. Pakiet 1, poz. 9 . Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie 

zapisy SIWZ, który zawiera połączenie czwartorzędowych związków amonowych, amin, poch. 

alkoholi, niejonowych związków powierzchniowo czynnych wykazuje szerokie spektrum 

mikrobójcze wobec B,F/min.Candida albicans,V/BVDV,Rota, Vaccina/, Tbc/M.terrae i 

M.Avium/ w czasie do 15 minut i stężeniu do 0,5%.  

 

2.3. Pakiet 1, poz. 15. Ze względu na braki w dostępie do chusteczek dezynfekcyjnych na bazie 

alkoholu w tubach po 200sztuk, prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek nasączonych 

alkoholem spełniających wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w wiaderka po 400 

sztuk z przeliczeniem ilości (220 opakowań).  

 

2.4. Pakiet 1. Poz. 17. Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie mieszaniny 

alkoholi / max. 63g/100g / o znaczniej szerszym spektrum mikrobójczym wobec B,F/ 

C.albicans /,V/ HIV,HBV,HCV,Rota,Noro,Polio i Adeno / Tbc / M.terre i M.Avium)  w czasie 

do 30 sekund i Polio w czasie do 2 minut. Opakowanie wiaderko 400 sztuk z przeliczeniem 

ilości. Bez zawartości aldehydów,chloru,zw.amoniowych oraz innych subst.aktywnych. Okres 

przydatności do użytku po otwarciu opakowania 3 miesiące.Chusteczki w rozmiarze 

17x25cm,gramatura min.50g/m2. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych 

powierzchni oraz sprzętu i wyposażenia med. Kompatybilność materiałowa pozwalająca na 

dezynfekcję m.in.ekranów dotykowych, klawiatur, smartfonów, leżanek rehabilitacyjnych .itp. 

Przebadane zgodnie z EN16615 w czasie do 1 min.  

 

Odpowiedz:  

Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 3.  

 

3.1. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z 

zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 

r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-

epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w 

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

oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w 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). 

  

  
3.2. Pakiet 1. Poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, Tbc, F, V 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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(Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota) w czasie 15 

min, i stężeniu 2%, z możliwością rozszerzenia o S (Baccilius subtilis, Baccilius pumilis), przy 

wydłużeniu czasu działania, wyrób medyczny? 

  
3.3. Pakiet 1. Poz.5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji 

różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Bez 

aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych. Skuteczność wobec B (MRSA), F. 

(C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością 

rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z 

dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt 

biobójczy 

  
3.4. Pakiet 1, Poz.14  

prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wykorzystanie preparatu do szybkiej dezynfekcji 

zamawiający wymaga osiągania skuteczności bójczej zapisane w SIWZ do 1 min  

 

Odpowiedz: 

Ad. 3.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego, nie ma zakłóceń 

w dostawach przesyłek. W poprzednich postępowaniach, gdzie obostrzenia w związku z 

sytuacją epidemiczną były dużo większe przesyłki docierały na czas, tym bardziej 

obecnie.  

Ad. 3.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 3.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 3.4.  Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytania 4.  

 

4.1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 6 

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci szybkodziałającej pianki do dezynfekcji i mycia 

powierzchni? Środek na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru i aktywnego tlenu. 

Spektrum działania: zgodnie z EN 16615(test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V 

zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. Możliwość rozszerzenia 

spektrum o wirusy Polio i Noro, zgodnie z EN 14476 lub równoważną oraz Cl. Difficile (R 

027) zgodnie z EN 16615. Wyrób medyczny. W przypadku dopuszczenia wnosimy o 

możliwość odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. 

 

4.2.  dotyczy pakietu nr 1 poz. 7 

Prosimy o dopuszczenie do oceny butelek 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości.  

 

4.3.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 9.  

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, który 

zawiera połączenie czwartorzędowych związków amonowych, amin, poch. alkoholi, 
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niejonowych związków powierzchniowo czynnych wykazuje szerokie spektrum mikrobójcze 

wobec B,F/min.Candida albicans,V/BVDV,Rota, Vaccina/, Tbc/M.terrae i M.Avium/ w czasie 

do 15 minut i stężeniu do 0,5%.  

 

4.4. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10 

Czy zamawiający dopuści chusteczki  sporobójcze  na bazie mieszaniny dwóch różnych 

czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F, V 

(Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia),  spory (C. difficile wg. PN 13704) w czasie do 2 minut,  

spory (C. difficile wg. PN EN 17126 ) w czasie do 15 minut. 

Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, 

aldehydów, fenoli. Chusteczki o wymiarach 20x22 cm wykonane z polipropylenu, o 

gramaturze  48 g/m2. Opakowanie typu flowpack  a’ 100 szt ? 

 

4.5. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 10 

Prosimy o dopuszczenie  preparatu w postaci szybkodziałających gotowych do użycia 

chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat 

na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 

50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 

5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Możliwość 

rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na 

roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowanie: 

100 chusteczek. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.  

 

4.6.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 11 

Czy zamawiający dopuści suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami śr.dezynf. 

wykonane z 100% poliestru o wymiarach 32x30 cm. Zalewane 2,5-3 litrami roztw. roboczego, 

stabilne po zalaniu do 28 dni. Gramatura powyżej 48 g/m2.Każda rolka chusteczek w 

jednorazowym wiaderku zabezpieczonym plombą. 

 

4.7.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 14 

Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia 

małych powierzchni wszelkiego rodzaju, szczególnie wrażliwych na działanie alhololu tj. 

sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi./głowice USG, przedmioty z akrylu i 

pleksi, na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B, F (C. 

albicans), V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, COVID-19), Papova/ Polyoma w czasie 

działania do 2 minut.  Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego 

klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 48 g/m2 wykonane z 100 % PET. 

 

4.8.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 15 

Ze względu na braki w dostępie do chusteczek dezynfekcyjnych na bazie alkoholu w tubach po 

200sztuk, prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek nasączonych alkoholem spełniających 

wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w wiaderka po 400 sztuk z przeliczeniem ilości 

(220 opakowań).  

 

4.9. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 15 
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Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi Zamawiającego posiadający działania 

wirusobójcze do 10 minut.  

 

4.10.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 15 

Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia nasączone alkoholem (etanolem)chusteczki do 

szybkiej dezynfekcji wszelikiego rodzaju powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie 

alkoholu, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc 

(M. terrae, M. avium), V (w tym HIV, HBV, HCV, COVID-19), Rota i MNV, Adeno - w 

czasie do 3 minut. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze 48 

g/m2 PET . Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym 

 

4.11.  Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 17  

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek na bazie mieszaniny alkoholi / max. 63g/100g / o 

znaczniej szerszym spektrum mikrobójczym wobec B,F/ C.albicans /,V/ 

HIV,HBV,HCV,Rota,Noro,Polio i Adeno / Tbc / M.terre i M.Avium)  w czasie do 30 sekund i 

Polio w czasie do 2 minut. Opakowanie wiaderko 400 sztuk z przeliczeniem ilości. Bez 

zawartości aldehydów, chloru, zw.amoniowych oraz innych subst.aktywnych. Okres 

przydatności do użytku po otwarciu opakowania 3 miesiące. Chusteczki w rozmiarze 

17x25cm,gramatura min.50g/m2. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych 

powierzchni oraz sprzętu i wyposażenia med. Kompatybilność materiałowa pozwalająca na 

dezynfekcję M.in.ekranów dotykowych, klawiatur, smartfonów, leżanek rehabilitacyjnych .itp. 

Przebadane zgodnie z EN16615 w czasie do 1 min.  

 

Odpowiedz:  

Ad. 4.1. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.6. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 4.7. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.9. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.10. Postępować zgodnie ze SIWZ 

Ad. 4.11. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Pytania 5.  

 

5.1. Dot. projektu umowy § 1 ust. 4 a) oraz zapisów SIWZ 

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 

nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny 

wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia 

w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost  

zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów 

projektu umowy i SIWZ odnośnie terminu dostawy przedmiotu umowy prosimy o wydłużenie 
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terminu dostawy  do 5 dni roboczych. 

 

 

5.2. Dot. projektu umowy § 1 ust. 8, 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu ust. 8 §1 umowy. 

 

5.3. Dot. projektu umowy § 1 ust. 8, 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 8 §1 w sposób następujący: 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym 

terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (5 dni roboczych od dnia złożenia 

zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na formularzu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, lub sporządzonym zgodnie z danymi 

zawartymi w tym załączniku), Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu zamówionych 

Produktów u innego dostawcy – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy 

„Zakupem Interwencyjnym”. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - 

wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy. 

 

5.4. Dot. projektu umowy § 1 ust. 8, 

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o 

modyfikację zapisów  ust. 8 §1  umowy w sposób następujący: 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych Produktów w wymaganym 

terminie, wskazanym w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu (5 dni roboczych od dnia złożenia 

zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na formularzu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, lub sporządzonym zgodnie z danymi 

zawartymi w tym załączniku), Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu zamówionych 

Produktów u innego dostawcy – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy 

„Zakupem Interwencyjnym”. We wskazanym wyżej przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i 

nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów, a ceną zapłaconą za zakup 

dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy. Różnica nie może przekroczyć 10% 

wartości zamówionego i nie dostarczonego towaru z umowy. Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty ww. kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury 

potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego. 

 

5.5. Dot. projektu umowy § 3 ust. 6, 

W związku z obowiązkiem Wykonawcy pokrycia różnicy pomiędzy umowną ceną 

asortymentu, a ceną asortymentu zakupionego przez Zamawiającego w ramach dokonania 

zakupu interwencyjnego, prosimy o usunięcie z §3 ust. 6 projektu umowy zapisu 

precyzującego uprawnienie Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę z tego samego tytułu, 

dodatkowej kary umownej. 
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5.6. Dot. projektu umowy §1 ust. 13  

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 

nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny 

wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia 

w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do 

zapisów umowy odnośnie terminu wymiany towaru zwracamy się z prośbą o  wydłużenie 

terminu do 5 dni roboczych. 

 

5.7. Dot. projektu umowy §3  

Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 3 kolejnego ustępu do umowy o następującej treści: 

 

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 . 

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. 

 

5.8. Dot. projektu umowy §3 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o 

modyfikację zapisów  §3 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści: 

 

1.Strony postanawiają, że zapisy §3 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w 

przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w 

sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę 

spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.  

 

5.9. Dot. projektu umowy §3  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w        

§ 3 kolejnego ustępu do umowy o następującej treści: 

 

Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §3 umowy na okres 

obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 

ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu. 

 

5.10. Dot. projektu umowy §3 ust.1 a), b) i c) 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  §3 ust. 1 a), b) i c) umowy w sposób 

następujący: 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

przypadku: 

 

a) pierwszej zwłoki w dostawie zamówionych Produktów Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości  1% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 1 ust. 4 pkt a) niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem, iż opóźnienie to nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. W 

przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni kalendarzowych Zamawiający może uznać, iż 

nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego paragrafu.  

 

b) drugiej zwłoki w dostawie oraz każdej kolejnej zwłoki w dostawie zamówionych Produktów 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej 

części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie § 1 ust. 4 

pkt a) niniejszej umowy z zastrzeżeniem, iż zwłoka ta nie może przekroczyć 14 dni 

kalendarzowych. W przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni kalendarzowych Zamawiający 

może uznać, iż nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i tym samym 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania zapisów ust. 1, pkt. c) niniejszego 

paragrafu 

.  

c) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności: 

zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów lub wykonywania innych 

obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem punktów a) i b) 

niniejszego ust., jak również odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z 

niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z podwykonawcą, w przypadku i 

zakresie, o którym mowa w ustawie Pzp, w części dotyczącej podwykonawstwa - Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % niezrealizowanej wartości 

brutto umowy. 

 

5.11. Pakiet nr 1, poz.8  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat wykazujący działanie  na Adeno w 

czasie 5-10 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

5.12. Pakiet nr 1, poz. 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat typu Terralin Protect o 

następującym składzie 100 g preparatu zawiera: 22 g benzylo-C12-16-alkildimetylowe chlorki, 

17 g 2-fenoksyetanol, 0,9 g aminoalkiloglicyna (n-C10-16- trimetylenodiaminy, produkty 

reakcji z kwasem chlorooctowym), 5-15% niejonowe tenzydy, substancje zapachowe. 

Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  

 

5.13. Pakiet nr 1, poz. 11  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny suche chusteczki w rozmiarze 32x 30 cm w 

rolce 100 szt. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.  
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5.14. Pakiet nr 1, poz. 12  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat typu Incidin Plus wykazujący 

działanie na Tbc w stężeniu 3 % - 30 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

5.15. Pakiet nr 1, poz. 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat typu Incidin Active. Wykazujący 

działanie na Cl. difficile (R027), Cl. Perfringens, w stężeniu 2 % czas 10 min. Pozostałe zapisy 

zgodnie z SIWZ. 

 

5.16. Pakiet nr 1, poz. 14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczki wykazujące działanie na Rota, 

Vaccina w czasie 30 min. Opakowanie 125 szt. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

5.17. Pakiet nr 1, poz. 15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczki. Nasączone 70 ml 2-propanol. 

Wykazujące działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, prątkobójcze, wirusobójcza wobec 

wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HIV, HCV do 1 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 

 

Odpowiedz:  

Ad. 5.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Umowa posiada zapisy dot. siły wyższej. 

Ad. 5.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.5. Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca będzie realizował dostawy do 

placówki służby zdrowia, gdzie w grę wchodzi życie i zdrowie pacjentów. Zamawiający 

szczególnie zwraca uwagę na wyjątkową staranność w realizacji zamówienia.  

Ad. 5.6. Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni. Stosowne zapisy zostaną zmodyfikowane na 

etapie sporządzania umowy.  

Ad. 5.7. Postępować zgodnie ze SIWZ. Skoro umowa przewiduje pewne zmiany 

nielogicznym jest aby naliczać kary od dozwolonych zmian w umowie.  

Ad. 5.8. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.9. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.10. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.11. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.12. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5.13. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5.14. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5.15. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 5.16. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

Ad. 5.17. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński  


