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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.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega termin składania i otwarcia ofert.  

 

ZESTAW  NR 1 

Pytanie Nr 1   

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 10?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 

 

Pytanie Nr 2   

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 14 o treści: Kary umowne 

jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 

Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której 

Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy 

Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może 

skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez 

Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, 

w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo 

ten nie dostarcza towaru).  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 3  

lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 14 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez 

Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar 

umownych w wysokości 0.5% kwoty netto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, 

jednak nie mniej niż 100.00zł za każdy dzień opóźnienia w płatności, nie więcej jednak niż 

łącznie 30 % wartości umowy netto. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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ZESTAW NR 2 

Pytanie Nr 1  

Czy w pakiecie nr 10 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić sporobójcze szybko działające, 

gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, o 

spektrum działania B (łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia) ; spory (C. 

difficile) w czasie do 2 minut, przebadane wg normy EN 16615 spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Norma EN16615 określa skuteczność wobec bakterii i 

drożdżaków. Zamawiający wymaga produktu zbadanego na skuteczność F V S zgodnie 

z normami europejskimi dla obszaru medycznego.  

 

Pytanie Nr 2 

Pakiet 10 poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zarejestrowane 

wyłącznie jako wyroby medyczne bez podwójnej rejestracji? (Produkty obecnie używane w 

Państwa jednostce) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie 

ulega Załącznik Nr 1  do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 10, Tabela: Wymagania Pakiet Nr 

10 poprzez wykreślenie pkt. 2 tabeli.  

 

ZESTAW NR 3 

Pytanie Nr 1 

Dotyczy pakietu 13 - Prosimy o wykreślenie warunku granicznego, by wyroby z Pakietu 13 

były zakwalifikowane jako produkty biobójcze. Asortyment z Pakietu 13 zarejestrowany jest 

wyłącznie jako wyrób medyczny i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

zmianie ulega Załącznik Nr 1  do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 13, Tabela: Wymagania 

Pakiet Nr 13 poprzez wykreślenie pkt. 2 tabeli. 

 

ZESTAW NR 4 

Pytanie Nr 1  

Czy w zadaniu nr 10 w pozycji nr 2– Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki alkoholowe 

w opakowaniu 60 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), ponieważ producent 

zmienił ilość chusteczek w opakowaniu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki alkoholowe w opakowaniu 60 szt. 

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

górę. W przypadku zaoferowania 60 szt. chusteczek w opakowaniu to po przeliczeniu 

(200 000 szt. : 60 szt. = 3 333,33 op.) należy wycenić 3 333 opakowań czyli 199 980 szt.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uległ zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ, w 

zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2 poprzez dodanie w kolumnie C opakowania 60 szt.  
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Pytanie Nr 2  

 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 klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 

wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli 

tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z 

wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych 

związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie Nr 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, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r1. ust. 1. oraz Art. 

15r1. ust. 2. wprowadzonymi art. 77 ust. 21 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi 

zmianami) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 

1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub 

reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie będzie naliczał kar umownych, w 

przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu 

epidemii (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Decyzja będzie podejmowana przez 

Zamawiającego każdorazowo na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.  

Zgodnie z art. 15 r ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1842 ze zm.), strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. 

 

  Pytanie Nr 4  

  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, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy 

– pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści 

zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o 
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zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale 

spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych 

skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie Nr 5  

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem 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 – 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 Zamawiający 

wprowadzi klauzulę pozwalającą 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? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Stosownie do treści art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1842 ze zm.) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: zmianę 

zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

Decyzja będzie podejmowana przez Zamawiającego każdorazowo na podstawie 

pisemnego wniosku Wykonawcy.  

Artykuł 15 r ust. 4 ustawy wyraźnie pozostawia do oceny Zamawiającego to czy 

okoliczności związane z COVID-19 wpływają lub mogą wpływać na należyte wykonanie 

umowy oraz przesądza, że może, ale nie musi się on zgodzić na wprowadzenie zmiany. 

 

Pytanie Nr 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy przetargowej w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie Nr 7  

Czy w zadaniu nr 10 w pozycji nr 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki 

bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych 

włącznie z  głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny co najmniej 

dwóch różnych czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania  B( łącznie z 
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MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia),  spory (C. difficile) w czasie do 2 minut, w 

opakowaniach typu flow pack zawierających 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o 

gramaturze 50g/m² wykonanych z poliestru, chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny 

kl. IIb? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

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.  

 

Pytanie Nr 2  

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zaoferowania w poz. 1 preparatu 

niewymagającego aktywacji, nie wyceniać poz. Nr 2? 

Odpowiedź: Zamawiający uznaje, iż pytanie dotyczy pakietu Nr 4 pkt. 2  

Jeżeli preparat nie wymaga aktywatora, nie należy wyceniać pozycji Nr 2.  

 

Dotyczy pakietu nr 4: 

Pytanie Nr 3  

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie preparatu typu Neodisher Septo 

Activ opartego o aktywny tlen,  zawierający nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, 

sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, działający na B, Tbv, F, V łącznie z HIV, HBV, 

HCV, Rota, Noro, HAV, S (włącznie z C. difficile) w czasie do 15 min., pozostałe parametry 

zgodnie z załączona ulotką? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Dotyczy pakietu nr 10: 

Pytanie Nr 4  

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Excel Wipe, na bazie 

przyspieszonego nadtlenku wodoru, o gramaturze chusteczki 25g/m2, rozmiarze 20cm x 

27cm, w opakowaniu typu flow-pack, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie Nr 5  

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM przeznaczone 

do dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z 

tworzyw sztucznych, z minimalną zawartością alkoholi (2,6%), działające na B, F, Tbc, V, 

spełniające pozostałe wymagania SWZ? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym 

powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej 

powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu. Alkohol nie jest 

substancją czynną. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie Nr 6  

Czy Zamawiający w poz. 2  dopuści do oceny chusteczki w opakowaniu typu flow-pack, 

konfekcjonowane w opakowania o pojemności 48 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu 

zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki alkoholowe w opakowaniu 48 szt. 

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

górę. W przypadku zaoferowania 48 szt. chusteczek w opakowaniu to po przeliczeniu 

(200 000 szt. : 48 szt. = 4 166,66 op.) należy wycenić 4 166 opakowań czyli 199 968 szt.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SWZ, w 

zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2, poprzez dodanie w kolumnie C opakowania 48 szt. 

 

Pytanie Nr 7  

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13 x 19 cm i 

gramaturze min. 23 g/m2, konfekcjonowane w tuby o pojemności 100 szt. chusteczek, 

spełniające pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie Nr 8 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki sporobójcze typu Oxivir Sporicide 

Wipes w rozmiarze 20 x 30cm i gramaturze 25g/m2, konfekcjonowane w tuby po 80 szt. po 

odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

ZESTAW NR 6 

Pytanie Nr 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycji 6 dopuści preparat spełniający wymagania 

Zamawiającego, działający już od 0,5 % w czasie od 15 do 30 minut. Konfekcjonowany w 

opakowaniach 5 l z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie 

ulega Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 6, poprzez dodanie w tabeli 

w pkt. 6 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.  
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Pytanie Nr 2 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 2, 4, 6, do oddzielnego pakietu, 

pozwoli to na złożenie najbardziej korzystnej cenowo oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 

 

Pytanie Nr 3 

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wydzieli pozycji 2, 3 i 4. Obecny zapis powoduje zaburzenie 

równych zasad konkurencji oraz złożenie najbardziej korzystnych cenowo ofert. Połączenie 

produktów dezynfekcyjnych z lekami jest niedopuszczalne, ze względu na obowiązujące 

prawo obrotem produktami farmakologicznymi oraz dezynfekcyjnymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 

 

Pytanie Nr 4 

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 1 dopuści preparat w proszku bezaldehydowy, oparty 

o aktywny tlen, zawierający nadweglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu 

anestezjologicznego, endoskopów, inkubatorów. Posiadający znak CE. Zakres działania B, 

prątki, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 10 minut, V (Adeno, Polio) 30 min., S (tlenowe , 

beztlenowe) w czasie do 30 minut. Nie wymagający aktywatora. Konfekcjonowany w 

opakowaniu 5 kg oraz 1 kg z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez 

Zamawiającego? 

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  5 kg oraz 1 kg, a także przeliczenie i zmianę w 

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

kilogramy.  

 

Pytanie Nr 5 

Prosimy o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 1. Dzięki wydzieleniu pozycji 1 z pakietu 4 

oferenci złoża najbardziej korzystne cenowo oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 

 

Pytanie Nr 6  

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści gotowe do użycia bezalkoholowe 

chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno – myjących, 

przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym 
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nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar 

pojedynczej chusteczki 130x200 mm, gramtaura 23g/m2.  Spektrum działania: B, F, V. wyrób 

medyczny i biobójczym, opakowanie w puszce? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie Nr 7 

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści gotowe do użycia bezalkoholowe 

chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno – myjących, 

przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym 

nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar 

pojedynczej chusteczki 130x200 mm, gramtaura 23g/m2.  Spektrum działania: B, F, V. wyrób 

medyczny i biobójczym, opakowanie typu wkład kompatybilny z produktem z pytania 6? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie Nr 8 

Prosimy o wydzielenie z pakietu 10 pozycji 1 i 2 . Dzięki wydzieleniu pozycji 1 i 2   z pakietu 

10  oferenci złoża najbardziej korzystne cenowo oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 

 

ZESTAW NR 7 

Pytanie Nr 1 – dotyczy pakiet 10 poz. 1-3 (wymagania – parametry graniczne) 

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie jakiego typu rejestracji wymaga Zamawiający – czy w 

związku z opisem asortymentu i wymaganiami granicznymi oczekuje produktu 

zarejestrowanego jako wyrób medyczny, czy wymaga podwójnej rejestracji – jako wyrób 

medyczny oraz produkt biobójczy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ulega zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ w 

zakresie Pakietu Nr 10, Tabela: Wymagania Pakiet Nr 10 poprzez wykreślenie pkt. 2 

tabeli.  

 

Pytanie Nr 2 – dotyczy pakiet 10 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek 

dezynfekujących o wymiarach 175 x 200mm. Chusteczki o gramaturze 30g/m2 wykonane z 

materiału Tritex (chusteczki 3 warstwowe, z czego 2 warstwy zewnętrzne odpowiedzialne są 

za poprawę walorów czyszczących produktu, dzięki strukturze plastra miodu oraz 

wewnętrznej, która odpowiada za właściwą retencję i uwalnianie płynu dezynfekującego). 

Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
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Pytanie Nr 3 – dotyczy pakiet 10 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek 

dezynfekujących o gramaturze 30g/m2 wykonanych z materiału Tritex (chusteczki 3 

warstwowe, z czego 2 warstwy zewnętrzne odpowiedzialne są za poprawę walorów 

czyszczących produktu, dzięki strukturze plastra miodu oraz wewnętrznej, która odpowiada 

za właściwą retencję i uwalnianie płynu dezynfekującego). Opakowanie zawierające 200 

sztuk – okres trwałości po otwarciu opakowania – 3 miesiące. Spektrum działania: B, F 

(Candida albicans), V. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet 10 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek 

nasączonych alkoholem o spektrum działania: B, F(Candida albicans), V. Pozostałe wymogi 

zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

                                                                                                                                                                                                      

ZESTAW NR 8 

Pytanie Nr 1 pakiet nr 10, poz. 2: 

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia nasączonych alkoholem chusteczek do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartości aldehydów, fenoli i 

pochodnych fenolowych. Szerokie spektrum działania: B (w tym MRSA), F – do 1 min, V 

(HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Coronavirus) – 15 sekund, Tbc (M. terrae) – 30 sekund. 

Kompatybilność z powierzchniami, zastosowanie w obszarze medycznym. Opakowanie: tuba 

a’200 szt. o wymiarach chusteczki 200 x 200 mm. Wyrób medyczny kl. IIa. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie Nr 2 pakiet nr 10, poz. 2: 

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia nasączonych alkoholem chusteczek do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartości aldehydów, fenoli i 

pochodnych fenolowych. Szerokie spektrum działania: B (w tym MRSA), F – do 1 min, V 

(HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Coronavirus) – 15 sekund, Tbc (M. terrae) – 30 sekund. 

Kompatybilność z powierzchniami, zastosowanie w obszarze medycznym. Opakowanie: tuba 

a’125 szt. Wyrób medyczny kl. IIa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega 

zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 2, poprzez dodanie w 

tabeli w poz. kolumna C opakowania 125 szt.  

 

Pytanie Nr 3 pakiet nr 10, poz. 3: 

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia sporobójczych chusteczek do dezynfekcji 

małych i dużych powierzchni oraz sprzętu medycznego. Produkt łatwy w użyciu, 

niewymagający aktywacji. Opakowanie tuba 50 szt. Wymiary pojedynczej chusteczki: 195 x 

200 mm. Spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (Noro, Adeno, Polio, HBV, 
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HCV, HIV, H5N1, SARS, Corona) w czasie 30-60 sekund. Spory: C. difficile - 60 sek, B. 

subtilis - 5 min, B. cereus – 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

ZESTAW NR 9 

Pytanie Nr 1 

dot. formularza asortymentowo-cenowego, zgodnego z zał. nr 1 do SWZ 

W związku z niepodzielnymi opakowaniami handlowymi, zawierającymi 3 pojemniki o 

pojemności 5 litrów każdy, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania w Pakiecie 

nr 8, poz. 1 i 2 ilości zamawiania wynoszącej: w pozycji 1 - 15 pojemników po 5 l każdy, a w 

pozycji nr 2 - 39 pojemników po 5 l każdy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega 

zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 1 i 2, poprzez zmianę w 

kolumnie D  ilości w poz. 1 – na 15 pojemników po 5 l oraz w pozycji 2 – na 39 

pojemników po 5l.  

 

Pytanie Nr 2 

dot. tabeli parametry graniczne – wymagania Pakiet nr 8 , zgodnego z zał. nr 1 do SWZ 

Ponieważ oferowane w pakiecie nr 8 preparaty są wyrobami medycznymi, czy Zamawiający 

usunie z tabeli „Parametry graniczne-wymagania” zapis znajdujący się w pozycji nr 2 

dotyczący produktów zakwalifikowanych jako produkty biobójcze?  

W przypadku wpisania w kol. 4 słowa NIE, zgodnie z informacją znajdującą się pod tabelą 

oferta takiego Wykonawcy będzie niezgodna z warunkami granicznymi co spowoduje 

odrzucenie oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

ulega zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 8, Tabela: Wymagania 

Pakiet Nr 8 poprzez wykreślenie pkt. 2 tabeli.  

 

ZESTAW NR 10 

Pytanie Nr 1 pakiet nr 9 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu o zawartości ok. 

1% kwasu nadoctowego? Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

ZESTAW NR 11 

Pytanie Nr 1 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 4? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości 

dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą 

sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do 

nowego odrębnego pakietu. 
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Pytanie Nr 2 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający 

pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nie będący wyrobem medycznym. 

Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, 

wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie Nr 3 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do 

stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?  

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.   

 

Pytanie Nr 4 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka 

oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray/Nocomax? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega 

zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ w zakresie pakietu Nr 11 poz. 1,2,3, poprzez dodanie 

pkt. 3 w tabeli: Wymagania Pakiet Nr 11.  

 

Pytanie Nr 5 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki 

dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne 

min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, 

grzybów, wirusów, spor)? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.   

 

Pytanie Nr 6 – dotyczy pakiety nr 11, poz. 1, 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały potwierdzoną 

badaniami skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor zgodnie z normą NFT 72-281 

(2014) oraz PN-EN-17272 (2020) – normami dotyczącymi skuteczności dezynfekcji przez 

zamgławianie (fumigację)?  

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.   

 

ZESTAW NR 12 

 

Pytanie Nr 1 pakiet 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści do oceny słabo alkaiczny preparat na bazie substancji 

powierzchniowo czynnych i enzymów. Oferowany  koncentrat nie zawiera krzemianów i 

służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych. Produkt zawiera 

w składzie między innymi: niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki 

solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów 
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wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa 

zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i 

zabrudzenia zawierające tłuszcze. Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 

ml/l (stężenie 0,3-1%), PH  >10 roztworu roboczego-ograniczenie do minimum ryzyka vCJK 

(zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha).Wyrób medyczny, opakowanie 5L 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   

 

Pytanie Nr 2 pakiet 6 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu zawierającego w 

składzie: 20g aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Przeznaczonego do chemiczno-

termicznego przygotowania endoskopów i oprzyrządowania  endoskopowego. Spektrum:  B, 

F, Tbc, V (polio, BVDV, adeno, papova SV40, parwowirus, vaccinia), spory jaja glisty w 

stężeniu 1% i czasie działania 5 min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, 

poliureta,  kauczuk,  polipropylen,  poliwęglan,  miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 

ml/1L, pH koncetratu  ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, op. 5l. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie Nr 3 pakiet 6 poz. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat 

(amylaza, lipaza, proteza) o neutralnym pH do manualnego i półautomatycznego mycia 

endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz 

oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe właściwości 

myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym zanieczyszczeniu w 

stężeniu 0,5%-1%. Produkt może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.  Wyrób 

medyczny opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega 

zmianie Załącznik Nr 1 do SWZ, w zakresie Pakietu Nr 6 poz. 3, poprzez dodanie w 

kolumnie C opakowania 2 l oraz poprzez przeliczenie i zmianę w kolumnie D 

szacunkowej  ilość zamówienia na okres 24 miesięcy z opakowań na litry. 

 

Pytanie Nr 4  

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 zasadami matematyki.  

 

Pytanie Nr 5  

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający ze względu na swoje przeznaczenie wymaga 

zaoferowania w pakiecie 6, 7 i 8 preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
 

1.1 Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 24.02.2022 r. do 

godziny. 11:00.  

1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 1.1. 

 

Winno być : 

 

1.1    Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 01.03.2022 r. do 

godziny. 11:00.  

1.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 1.1. 

 

Było: 

 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 24.05.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Winno być 

 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 29.05.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

Było:  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 24.02.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj


 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________   

              tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

                          fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

Winno być 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 01.03.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 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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