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Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert 

 

 

dot.:”Dostawa środków dezynfekcyjnych” - 24/REG/2020. 

 

Pytanie 1:   

Modyfikacja par. 8 ust. 1 lit a wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w realizacji 

Zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 lub wymiany w terminie 

określonym w § 5 ust. 5 - 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki"; 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia par. 8 ust. 1 lit a na następujący: 

         ” za opóźnienie w realizacji Zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2  lub 

wymiany w terminie określonym w § 5 ust. 5 - 2 % wartości brutto tej dostawy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki” 

 

Pytanie 2: 

 Modyfikacja par. 8 ust. 1 lit b wzoru umowy na następujący: " w przypadku wypowiedzenia 

lub odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Kupującego z przyczyn zawinionych 

przez Sprzedającego – 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy"; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy, dot. niestosowania kar umownych, w 

przypadku jeśli opóźnienia będą spowodowane działaniem siły wyższej, w tym Covid-19; 

Odpowiedź: W przypadku przepisów powszechnie obowiązujących mają one pierwszeństwo 

nad regulacjami umownymi i nie ma potrzeby wprowadzania zmian do wzoru umowy. 

 

Pytanie 4: 

wprowadzenie do umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w 

przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta; 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 5: 

przewidzenie zmiany wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w par. 3 ust.7 wzoru umowy następujący zapis:  

„W przypadku zmian podatku VAT w okresie obowiązywania umowy strony w drodze 

pisemnego Aneksu zaktualizują cenę jednostkową i cenę całkowitą brutto przedmiotu dostawy, 

zachowując niezmienną cenę jednostkową i cenę całkowitą netto” 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat wodno-alkoholowy w postaci żelu do higienicznej 

i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 72% etanolu, zawierający substancje nawilzające i 

natłuszczające, spełniający wymagania EN 1500 i EN 12791. Wykazujący spektrum bakterio, 

drożdżako, grzybo, pratko w czasie 30 sekund oraz wirusobójcze(Polio, adeno, noro) w czasie 

30 sekund. Dodatkowe działanie wobec wirusów: BVDV (HCV), VACCINIA, ROTA, HINI, 

H5N1, HIV, HBV, CORONA w czasie 15 sekund.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7:  

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie na bazie kompleksu 

trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych 

w tym również endoskopów. Mozliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych oraz 

myjkach półautomatycznych. Spektrum działania; B, F, TBC, - 0,5%/15 minut, V (Polio, 

Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z mozliwością poszerzenia spektrum o S- 1%/15 minut. W 

opakowaniach 2 l po odpowiednim przeliczeniu ilości. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8:  

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 1 pozycji 6  - 10 i utworzenie z nich osobnego 

pakietu. Wydzielenie preparatów będących lekami do osobnego pakietu pozwoli większej 

liczbie oferentów (również nieposiadających koncesji na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej) na złożenie oferty, a Zamawiającemu na wybór oferty korzystniejszej 

cenowo.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: 

Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 

rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum 

bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, 

Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w 

czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. 

Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany 

także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 10:  

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści: gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji 

narzędzi obrotowych. Na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych, nie 

wymagający dodania aktywatora. Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae, M. avium) , F, V 



(polio, adeno, HIV, HBV, HCV, HSV, SARS). Wyrób medyczny. Op. 1l z odpowiednim 

przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 4 op. o pojemności 1l.  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 11:  

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, 

przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna 

zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, 

aldehydu, fenolu). Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Produkt 

posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji 

materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum 

Zdrowia Dziecka. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B 

(MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, 

wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: 

wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

Pytanie 12: 

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni 

i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  

Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, 

foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni. Spektrum 

działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, 

noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Przebadane 

zgodnie z obowiązującą normą dla dezynfekcji powierzchni przez przecieranie tj. zgodnie z EN 

16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 

23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób 

medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


