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DO WYKONAWCÓW  

DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH, PRODUKTÓW DO 

PIELĘGNACJI CIAŁA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI RĄK I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ”  

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/49/11/2021 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami 

 

ZESTAW  NR 13 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet 10 poz. 2 – pytanie do udzielonych odpowiedzi i 

modyfikacji formularza cenowego  

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że biorąc pod uwagę pierwotne zapisy SWZ dotyczące 

wielkości opakowania, tj. opakowanie 50-100 sztuk Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie chusteczek w opakowaniu zawierającym 80 sztuk chusteczek, tj. w wielkości 

mieszczącej się w przedziale ilościowym pierwotnie wymaganym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek w 

opakowaniu 80 szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uległ zmianie Załącznik Nr 

1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2 poprzez dodanie w pkt. 2 w kolumnie C 

opakowania 80 szt.  

 

ZESTAW  NR 14 

Dotyczy pakietu nr 4: 

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w 

op. odpowiednio 8 kg (po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania) i 2 kg?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 1, poprzez 

dodanie w pkt. 1 kolumna C opakowań o objętości  8 kg oraz 2 kg, a także 

przeliczenie i zmianę w kolumnie D szacunkowej  ilość zamówienia na okres 24 

miesięcy z opakowań na kilogramy.  

 

2. Poz. 1 - W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, 

w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać 

ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami 

matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 1. 
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3. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w 

op. 5 L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 3, poprzez 

dodanie w tabeli w pkt. 3 kolumna C opakowania o objętości 5 l oraz poprzez 

przeliczenie i zmianę w kolumnie D szacunkowej  ilość zamówienia na okres 24 

miesięcy z opakowań na litry.  

Zamawiający jednak nie wyraża zgody na zaokrąglenie liczby opakowań do pełnych 

w górę. W przypadku zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 5 l  

to po przeliczeniu (151,20 l : 5 l = 30,24 op.) należy wycenić 30 opakowań czyli 150 l 

preparatu.  

 

4. Poz. 3 - W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie 

, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać 

ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami 

matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 3. 

 

 

ZESTAW  NR 15 

Pakiet nr 9 poz. 1 

W związku ze zmianą przez producenta wielkości opakowania prosimy Zamawiającego o 

dopuszczenie do oceny preparatu typu Puristeril 340  w opakowaniu 5kg (4,4l)   z 

odpowiednim przeliczeniem ilość zaokrąglając do pełnych opakowań w górę. Pozostałe 

zapisy SWZ bez zmian.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie 

ulega Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 1, poprzez dodanie w tabeli 

w pkt. 1 kolumna C opakowania o objętości 5 kg (4,4 l) oraz poprzez przeliczenie i 

zmianę w kolumnie D szacunkowej  ilość zamówienia na okres 24 miesięcy z opakowań 

na litry.  

Zamawiający jednak nie wyraża zgody na zaokrąglenie liczby opakowań do pełnych w 

górę. W przypadku zaoferowania preparatu konfekcjonowanego w opakowaniu 5 kg 

(4,4 l)  to po przeliczeniu (2400 l : 4,4 l = 545,45 op.) należy wycenić 545 opakowań czyli 

2398 l preparatu.  

 

Pakiet nr 3 poz. 1 

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga w/w pozycji preparatu w formie płyn? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga– wyłącznie płyn. 

 

Pakiet nr 3 poz. 1 

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga w/w pozycji preparatu który posiada 

rejestracje jako lek?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako lek.  
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Pakiet nr 1 poz. 2,4,6  

Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na to, że w opisie przedmiotu zamówienia w/w 

pozycjach jest zapis dotyczący możliwości stosowania preparatu na oddziałach dziecięcych 

czy Zamawiający oczekuje, by preparaty posiadały opinie IMiD? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opinię IMiD.  

 

Pakiet nr 1 poz. 2,4 

Prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania na Tbc do 5 min. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet nr 2 poz. 6 

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty 

produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny 

okres ważności od daty dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pakiet nr 4, poz. 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu wykazującego 

działanie bójcze na: B, F, Tbc, V w czasie 5 minut, spełniającego pozostałe zapisy SWZ ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotyczy  SWZ rozdział 3 pkt. 3a) 

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez 

Zmawiającego w rozdziale 13 pkt.3a) zwracamy się z prośba o wyrażenia zgody na dopisek o 

treści: 

„ Wadium – postępowanie nr ref:  ZP/PN/49/11/2021” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Dotyczy projektu umowy §3 ust. 1a 

Ze względu na specyfikę oczekiwanego asortymentu i w związku z faktem, że nie jest to 

asortyment  ratujący życie, lecz standardowy asortyment stosowany w jednostkach służby 

zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zarówno po stronie Wykonawcy jak i 

Zamawiającego zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw CITO do 2 dni 

roboczych od chwili złożenia zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

Dotyczy projektu umowy §5 ust. 4 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych 

oraz dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Dotyczy projektu umowy §5 ust. 3 b 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostarczenia dokumentów 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy nie ma §5 ust. 3 b.  

 

Dotyczy projektu umowy - §6, ust. 7 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wysokości kar umownych w taki 

sposób aby zachodziła równość stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych 

przypadkach nie wyrządziła szkody wykonawcy. Proponujemy aby w przypadku zwłoki, która 

stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z 

przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy , Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy 

dzień zwłoki – po 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 

50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10% wartości umowy netto. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Dotyczy projektu umowy §6 ust. 3b 

Zwracamy się z prośbą o zmianę w sposób następujący: 

b)Wykonawca nie podjął realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy lub przerwał 

jej realizację przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych i mimo wezwania w dalszym ciągu 

nie podejmuje. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 9 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 9 poprzez wykreślenie części treści: 

9.Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat 

wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających konieczności realizacji 

przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 11 i12 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 11 i 12 w sposób następujący: 

11. Niezależnie od kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie 

zwłoki Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu 

ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również 

zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To 

samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu umowy lub 

poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy lub 

poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do 

wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z 

konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy, przy czym różnica nie 

może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  z 

Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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12. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w §6 ust. 11umowy nie zwalania Wykonawcę z 

obowiązku zapłaty kar umownych. 

Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu 

nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo 

przewinienie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 pkt. 12 projektu 

umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy 

stanowiący Załącznik Nr 3.  

§ 6 ust. 12 umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonanie zastępcze, o którym mowa w § 6 

pkt.11  umowy  zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych,  z tytułu zwłoki w 

wykonaniu umowy” 

 

Dotyczy projektu umowy  

Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści: 

„  Siła Wyższa” 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez 

okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności 

traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia 

obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 

administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię 

COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia 

lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi 

drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, 

alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do 

podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a 

których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5. W razie zaistnienia 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 zastępczych. 

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie 

przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia 

rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz 

płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Dotyczy projektu umowy  

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

modyfikację zapisów  §6  umowy poprzez dodanie w § 6  ustępu 14  do umowy o 

następującej treści: 

14. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z 

winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do 

celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 

Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują 

w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji 

państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, 

potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

W razie zaistnienia 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 zastępczych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

WAŻNE: Korekta odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w dniu 

17.02.2022 r.  

 

Było:  
ZESTAW NR 5 

Dotyczy pakietu nr 3: 

Pytanie Nr 1  

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie produktu biobójczego na bazie 

alkoholu etylowego, który charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą i niską 

toksycznością, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z zawartością substancji 

pielęgnujących (glicerol, kwas mlekowy), o potwierdzonej przez producenta możliwości 

stosowania na oddziałach neonatologicznych i intensywnej terapii, spełniającego pozostałe 

wymagania SWZ? Preparat nie wymaga aktywacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Powinno być:  
ZESTAW NR 5 

Dotyczy pakietu nr 3: 

Pytanie Nr 1  

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie produktu biobójczego na bazie 

alkoholu etylowego, który charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą i niską 

toksycznością, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z zawartością substancji 

pielęgnujących (glicerol, kwas mlekowy), o potwierdzonej przez producenta możliwości 
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stosowania na oddziałach neonatologicznych i intensywnej terapii, spełniającego pozostałe 

wymagania SWZ? Preparat nie wymaga aktywacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków 

zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                Z up. Dyrektora WCSKJ 
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