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Radziejów, dnia 07 września 2021 r. 

 

 

Do wszystkich 

zainteresowanych 

 

 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie 

podstawowym bez negocjacji na:   „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH (ID 502873)” 

(oznaczenie sprawy TP-12/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem: 

2021/BZP 00167383/01 z dnia 2021-09-02 

  

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków 

wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych 

wyjaśnień: 

Pakiet 7  

Pytanie 1 

Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności opisanego produktu dopuści preparat do odkażania i 

wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami 

niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok 

skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia 

antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach 

diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a 

także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego,  w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta 

pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem 

aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej) , ograniczonego czasowo, w obrębie narządów 

rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Produkt 

bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości jodu. Spektrum działania: B 

(Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (HSV, HBV, HIV).  

Produkt leczniczy, w opakowaniach 250 ml lub 1 L, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 
Pakiet 8 
Pytanie 1  
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Prosimy o dopuszczenie do oceny bezbarwnego, gotowego do użycia preparatu 
- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików) 
- potwierdzenie w badaniach, pełne spektrum mikorbójcze w tym jest aktywny wobec wszystkich 
wirusów osłonkowych oraz norowirusa, wirusa adeno i rotawirusa 
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 
substancje czynne: 
- etanol- 72,5 2-propanol (7,5 g/100 g), dekspantenol, etylheksyglicerol, witaminę E 
-spektrum działania — czas oddziaływania: 
- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml) 
- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund 
- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund 
- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund 
- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV), Noro, Adeno, Rota — 30 sekund 

 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  
Czy w zadaniu 8 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim 
spektrum działania na bazie  propan-2-olu (60g/100 g preparatu) i chlorheksydyny. Łagodny dla 
skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, 
MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). 
Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone 
działanie bateriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 l (pompki w do 
wymaganych przez Zamawiającego ilości opakowań – 25%) 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji rąk w płynie, bez zawartości 
barwników, na bazie etanolu 799 mg/g, wykazujący działanie bakteriobójcze, bójcze wobec 
prątków gruźlicy, drożdzakobójcze, wirusobójcze (Polio – 1 min, Adeno, Noro – 30 sek, oraz 
dodatkowo działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV, Corona, AH1N1, Rota – 30 sek.), 
dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej, zawierający substancje nawilżające oraz 
zapachowe, zarejestrowany jako produkt biobójczy kat 1, gr. 1, konfekcjonowany w 
opakowaniach 500 ml z możliwością dołączenia pompki? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8a dopuści do oceny uchwyt na łóżko do butelek 500 ml 
wykonany z metalu pokryty niebieską powłoką, kompatybilny z butelkami zaoferowanymi w 
Pakiecie nr 8? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pakiet 9  
Pytanie 1  
Prosimy o dopuszczenie do oceny bezbarwnego, gotowego do użycia preparatu w postaci żelu 
- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików) 
- potwierdzenie w badaniach, pełne spektrum mikorbójcze w tym jest aktywny wobec wszystkich 
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wirusów osłonkowych oraz norowirusa, wirusa adeno i rotawirusa 
- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 
substancje czynne: 
- etanol- 72,5 2-propanol (7,5 g/100 g), dekspantenol, etylheksyglicerol, witaminę E 
spektrum działania — czas oddziaływania: 
- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml) 
- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund 
- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund 
- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund 
- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV), Noro, Polio i Adeno— 30 sekund 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, na bazie 
etanolu 720mg/g, wykazujący działanie bakterio-, drożdzako-, grzybo-, ptątko- i wirusobójcze 
(Polio, Adeno, Noro) w czasie 30 sek., zarejestrowany jako produkt biobójczy kat.1 gr. 1, 
konfekcjonowany w opakowaniach 500ml, z możliwością dołączenia pompki? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 
Dotyczy zadania 10 
Pytanie 1  
Czy w zadaniu 10 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie 
glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc 
(M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu 
organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja 
chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania 
dermatologiczne. op. 500 ml (pompki w do wymaganych przez Zamawiającego ilości opakowań – 
25%) 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

Dotyczy poz. 11 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji powierzchni w postaci tabletek o 
masie 2,75 g, na bazie NaDCC, zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin i 
innych zabrudzeń organicznych, z możliwością zanurzania przedmiotów w celu dezynfekcji, 
wykazujący działanie bakterio-, drozdzako-, grzybo- i pratkobójcze – w 15 min., pełne 
działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – w 5 min. oraz dodatkowe działanie przeciwko: 
B.subtilis i C.difficile – w 15 min., krew, wydaliny, wydzieliny – 15 min. w stężeniu 10000 ppm 
aktywnego chloru, zarejestrowany jako produkt biobójczy kat. 1 gr. 2 i 4, konfekcjonowany w 
opakowaniach po 300 tabl. Z odpowiednim przeliczeniem ilość? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
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Pakiet 13 poz 13a  
Pytanie 1  
Prosimy o dopuszczenie emulsji spełniającej zapisy OPZ konfekcjonowanej w kanistry 5000ml z 
przeliczeniem ilości. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie 2 

Czy w zadaniu 13 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego mycia 

rąk, a także do mycia skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i 

nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla 

personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt 

polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, 

amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt 

przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml 

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ 

Pytanie 3 

Czy w zadaniu 13a Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego 

mycia rąk, a także do mycia skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią 

i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany 

dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt 

polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, 

amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt 

przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia rąk i ciała o pH w zakresie 4-6, 

konfekcjonowany w opakowaniach 500ml i 5l, spełniający pozostałe zapisy SWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Dotyczy zadania 16 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 16 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do 
pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy 
odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie 
szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla 
osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic 
ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. 
Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
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Dotyczy zadania 17 
 
Pytanie 1  
Czy w zadaniu 17 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do 
pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy 
odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie 
szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla 
osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic 
ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. 
Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci emulsji typu olej w wodzie (O/W), do 
pielęgnacji wrażliwej, suchej i skłonnej do podrażnień skóry, zawierający wosk pszczeli, kwas 
hialuronowy, kolagen, elastyną i kompleks witamin C, E, F, zarejestrowany jako kosmetyk, 
konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml z pompką? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 

Dotyczy zadania 18 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 18 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do 
pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy 
odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie 
szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla 
osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic 
ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. 
Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
Pakiet 20  
Pytanie 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego OPZ o znacznie szerszym spektrum 
mikrobójczym wobec: - bezbarwny płyn, gotowy do użycia 
- bakterie (EN 13727, EN 16615) w tym Tbc (EN 14348), grzyby drożdżopodobne (EN 13624), wirusy: 
HIV, HBV, HCV, Vaccinia, koronawirus, BVDV, Rota (EN 14476), Noro (EN 14476) — 30 sekund. 
Posiadającego pozytywną opinię szpitala dziecięcego o używania preparatu na oddziałach dziecięcych 
i noworodkowych.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu: 
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH 



str. 6 

 

postać i cechy preparatu: 
- bezbarwny płyn, gotowy do użycia 
- może być stosowany na oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka) 
- nie zawiera aminy, QAV, aldehydu, fenolu 
- szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów 
- bez zapachu i barwników – zgodnie z rozporządzeniem MDR 2021 
- zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy 
substancje czynne: 
- 2-propanol, 25,0 g 1-propanol (łączna zawartość alkoholu do 70%) 
spektrum działania — czas oddziaływania: 
- bakterie (EN 13727, EN 16615) w tym Tbc (EN 14348) — 60 sekund 
- grzyby drożdżopodobne (EN 16615) — 60 sekund 
- wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, koronawirus, BVDV, Rota — 60 sekund 
Nazwa handlowa Incidin 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje  skuteczność w 
bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, 
amfoteryczne związki powierzchniowo czynne , nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.  
Spektrum: B- EN 13727, EN 16615,  F(C. albicans EN 13624) , TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, HSV, 
vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o  adeno – 2 minuty. Wyrób medyczny, 
opakowanie 1L. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga do butelki 1 L spryskiwaczy pojedynczo 
pakowanych w hermetyczne opakowanie jednostkowe 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.  
 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowane produkty ze względu na ochronę dezynfekowanego 

sprzętu medycznego oraz powierzchni będących na wyposażeniu Zamawiającego, posiadały badania 

tolerancji materiałowej wykonane w niezależnych laboratoriach 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.  
 
Dotyczy zadania 21 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 21 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: 0,15% N-(3-
aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2 
didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła 
akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i 
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fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone 
normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, 
BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. 
Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt z przeliczeniem ilości opakowań – 1600 op.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o gramaturze 32g/m2 i rozmiarze 200x280 mm, na 
bazie chlorku benzalkonium i chlorku didecylodimetyloamoniowego, bez zawartości alkoholu, z 
możliwością zastosowania do aparatury medycznej, głowic ultradźwiękowych, inkubatorów, 
wykazujące działanie bakterio-, drożdzako-, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Corona, Noro) w czasie 60 
sek., bójcze wobec prątków gruźlicy – 2 min. zarejestrowana jako wyrób medyczny kl. II a, 
konfekcjonowane w opakowaniach 200 szt.? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Dotyczy zadania 22 
Pytanie 1  

Jako, że norma EN 16615 jest przeznaczona jedynie do badania skuteczności wobec bakterii i 
grzybów drożdżopodobnych, czy Zamawiający w zadaniu nr 22 wymaga preparatu 
skutecznego wobec prątków gruźlicy zgodnie z EN 14348 gdyż jest to zatwierdzona i 
zaakceptowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i 
produktów biobójczych metodyka badania skuteczności wobec prątków produktów do 
dezynfekcji powierzchni? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2 

W związku z tym, iż norma EN 16615 jest przeznaczona jedynie do badania skuteczności 
wobec bakterii i grzybów drożdżopodobnych, czy Zamawiający w zadaniu nr 22 wymaga 
preparatu skutecznego wobec spor zgodnie z EN 17126 lub EN 13704, gdyż są to 
zatwierdzone i zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów 
medycznych i produktów biobójczych metodyki badania skuteczności sporobójczej 
produktów do dezynfekcji powierzchni? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 dopuści do oceny chusteczki do mycia i dezynfekcji 
powierzchni o gramaturze 25g/m2 i wymiarach 200x300 mm, na bazie nadtlenku wodoru, 
wykazujące działanie bakterio-, drożdzako-, wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min., 
prątkobójcze – 10 min. sporobójcze (C.difficile wg prEN 17126) – 5 min., konfekcjonowane w 
opakowaniach po 80 szt., zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. IIa? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w op. po 80 szt, z 
odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę ? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
Dotyczy zadania 24 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 24 Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: amina, QAV. Bez zawartości aldehydów i 
fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu 
medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F 
(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  
Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze sprysk. z przeliczeniem ilości 
opakowań. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu: 
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH 
postać i cechy preparatu: 
- roztwór gotowy do użycia, dozowany w postaci piany 
- nie zawiera aldehydów i freonu 
- posiada pozytywną opinię IMiDz 
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa 
substancje czynne: 
- glukoprotamina (10 mg/100 g), chlorek benzyloalkiloamonowy (200 mg/100 g), 2-propanol (20 
g/100 g), 
etanol (10 g/100 g) 
spektrum działania — czas oddziaływania: 
- bakterie (EN 16615) — 1 minuta 
- Tbc — 5 minut 
- drożdżaki (EN 16615) — 1 minuta 
- wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) — 30 sekund 
- wirusy Adeno, Papova i Rota — 1 minuta 
Nazwa handlowa Incidin Foam 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza . 
 
Pytanie 3 
Do części nr 24: Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie 
aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do 
użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny 
badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: B (EN 13727, EN16615), Tbc (EN 14348), 
drożdżaki (EN 16615, EN 13624) V ( Polio, Adeno,Noro wg EN 14476), B. subtilis (EN 13704)  do 1 
minuty w opakowaniu a 750ml ze spryskiwaczem?    
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Dotyczy zadania 26 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 26 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). 
Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów 
obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz 
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chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających 
kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F 
(C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, 
Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone 
badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt 
biobójczy. Opakowanie 5 l z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Dotyczy zadania 30 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 30 Zamawiający dopuści preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z 
zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony 
do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, 
endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni 
sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, 
myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających 
pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F 
(C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. 
EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga 
dodatku aktywatora. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  
Czy w zadaniu 30a Zamawiający dopuści paski konfekcjonowane w opakowaniu handlowym 100 szt. 
– z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu: 
DEZYNFEKCJA I MYCIE ENDOSKOPÓW (AKTYWNY TLEN) 
postać i cechy preparatu: 
- proszek całkowicie rozpuszczalny – tworzy jednorodny, klarowny roztwór roboczy 
- sporobójczy 
- doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń organicznych 
- bardzo dobre właściwości antykorozyjne i wysoka kompatybilność materiałowa (myjki 
ultradźwiękowe) 
- nie wymaga dodawania aktywatora w celu osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego 
- sporządzony roztwór użytkowy preparatu wykazuje pełną skuteczność bójczą w czasie do 24 godzin 
- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb 
składniki: 
- nadwęglan sodu min. (30g/100 g), niejonowe środki powierzchniowo czynne 
spektrum działania — czas oddziaływania: 
- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 5 minut (2% roztwór) 
- Tbc (EN 14348) — 15 minut (2% roztwór) 
- drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562 – 5 minut (2% roztwór) 
- grzyby (EN 14562) — 30 minut (4% roztwór) 
- wirusy (w tym Adeno, Noro, Polio; EN 14476) — 15 minut (2% roztwór) 
- spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis; EN 13704) — 15 minut (2% 
roztwór) 
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Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 4  
 
Do części 30 i 30 a: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w proszku do dezynfekcji powierzchni 
pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu medycznego wykonanych z metalu, szkła, gumy, wrażliwych na 
działanie ciepła; preparat na bazie związków nadtlenowych, o szerokim spektrum działania, B, F, Tbc, 
V, S (Cl. difficile 027, B. cereus, B. subtilis) w stężeniu do 2% do 15 minut, bez aldehydów, alkoholi, 
związków: fenoli i chloru. Wymagana zawartość czynników hamujących korozję. Kompatybilność 
materiałowa na aluminium, stal nierdzewną, roztwór roboczy przygotowywany w wodzie 
wodociągowej, o stabilności roztworu 24h, z dołączonymi paskami testowymi 25 sztuk do op. a'2,5kg, 
zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z 
przeliczeniem ilości op.? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
 
Dotyczy zadania 31 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 31 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz 
inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. 
Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Produkt posiada opinię producenta 
Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum 
działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, 
HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 
15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - 
faza 2.1 Opakowanie 5l 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  
Do części 31: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego 
oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu 
trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach 
ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 
etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V 
– zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium   – 
wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, nie posiadający w 
swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  
w opakowaniu a 5L ? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Dotyczy zadania 32 
Pytanie 1 
Czy w zadaniu 32 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz 
inhibitory korozji. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. 
Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Produkt posiada opinię producenta 
Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum 
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działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, 
HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 
15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - 
faza 2.1 Opakowanie 5l 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  

W związku z wycofaniem preparatu Aniosyme DD1 zwracamy się o możliwość zaproponowania 

preparatu: 

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI (MANUALNE, KONCENTRAT) 

postać i cechy preparatu: 

- możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych 

- do endoskopów sztywnych i giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego 

- nie zawiera aldehydów, fenoli 

- zarejestrowany jako wyrób medyczny 

składniki: 

- Chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, substancje 

zapachowe, barwnik i substancje pomocnicze. 

spektrum działania — czas oddziaływania: 

- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (roztwór 0,5 %) 

- drożdżaki (EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 0,5 %) 

- wirusy otoczkowe — 5 minut (roztwór 0,5 %) 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 3 

Do części 32: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego 

oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu 

trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach 

ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 

etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V 

– zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium   – 

wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, nie posiadający w 

swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  

w opakowaniu a 5L ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie kompleksu trzech enzymów, chlorku 

didecylodimetyloamonu, propionianu oraz niejonowych i kationowych związków 

powierzchniowo czynnych, wykazujący działanie bakterio-, drożdzakobójcze i bójcze wobec 
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wirusów (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona) w czasie 10 minut w stężeniu 0,5% 

konfekcjonowany w opakowaniach 5l? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pozycja 39 

Pytanie 1  
W związku z tym że urządzenie, do którego oferowane mają być środki jest w trakcie okresu 
gwarancji, która wyklucza używanie środków chemicznych innych niż zalecane przez producenta 
myjni a szpital nie wyraża zgody na zaoferowanie środków, które spowodują utratę gwarancji 
Zwracamy się o wskazanie pełnej listy preparatów ( zazwyczaj producent zaleca kilka preparatów 
bądź substancji czynnych) oraz producenta i modelu myjni. 
 
Odpowiedź: Proszę o wycenę środków na aldehydzie glutarowym takich jak np.Thermosept ED; 
Neodisher Septo DN; Korsolex  Endo -Disinfectant  -  środek dezynfekcyjny ; środek myjący: 
Thermoseot ER; Neodisher Endo – Clean; Korsolex  Endo –Cleaner; itp.  – zalecane przez 
producenta. 
Pozycja 40 
Pytanie 1  
Do części 40 : Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, 
amylaza, celulaza) do manualnego i maszynowego reprecesowania narzędzi, endoskopów, 
oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, usuwający substancje 
organiczne( krew, śluz, białka), kompatybilny z preparatem od tego samego producenta do dezynfekcji 
endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Preparat wydajny, o niskim stężeniu 
roboczym (do 0.5 %)i szybkim czasie działania(do 5 minut), roztwór roboczy przygotowywany w 
wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, konfekcjonowany w op. a’5L z 
pompką dozującą? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, 
mannaza, celulaza), anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, 
wykazujący skuteczność mycia w procesie maszynowym w stężeniach 0,3-0,5% w 
temperaturze max 60°C oraz w procesach manualnych 0,3-1% w temperaturze do 40°C w 
czasie 3 min., zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. I, konfekcjonowany w opakowaniach 
5l z możliwością dozowania za pomocą pompki.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pozycja 41 
Pytanie 1 
Zwracamy się o możliwość zaproponowania preparatu kompatybilnego (od jednego producenta) z 
preparatem oczekiwanym w pozycji 40: 
DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH (KONCENTRAT) 
postać i cechy preparatu: 
- płyn 
- potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej (aktywny 
wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, rotawirusa) 
- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach 
- nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych zawiązków amoniowych 
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- zarejestrowany jako wyrób medyczny 
- Maksymalny okres trwałości roztworu dezynfekcyjnego: 30 dni. 
składniki: 
- Buforowany roztwór aldehydu glutarowego 
spektrum działania — czas oddziaływania: 
Bakteriobójczy zgodnie z EN 13727/ EN 14561, warunki czyste 5 min 
Drożdżakobójczy zgodnie z EN 13624/EN 14562, warunki czyste 10 min 
Grzybobójczy zgodnie z EN 13624/EN 14562, warunki czyste 10 min 
Bójczy wobec prątków gruźlicy zgodnie z EN 14348/EN 14563, warunki czyste 10 min 
Prątkobójczy zgodnie z EN 14348/EN 14563, warunki czyste 10 min 
Wirusobójczy zgodnie z EN 14476/EN 17111, warunki czyste 10 min 
Działanie sporobójcze wobec C. difficile zgodnie z EN 17126, warunki czyste. 60 min 
Nazwa handlowa Steranios 2% 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 2 

do części nr 41 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia na bazie aldehydu 

glutarowego, z dołączonym buforem stabilizującym ph, skuteczny wobec B, F ( w tym A. niger), Tbc 

(M. terrae, M. avium), V (Adeno, Polio, Noro) w czasie do 5 minut S (B. cereus, B. subtilis, Cl. Difficile 

027 ) w czasie do 15 minut, przebadany wg normy 17126, preparat stabilny przez 30 dni, możliwość 

kontrolowania stężenia substancji aktywnej ( paski kontrolne kompatybilne z preparatem ) 

wykazujący działanie antykorozyjne w op. 5000ml, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Pytanie 3  

Do części 41 poz 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowane w op po 25 

sztuk z przeliczeniem ilości op? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

Wzór umowy  

Pytanie 1  
Dot. wzoru umowy §4 ust. 1 
 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 państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy 
zwracamy z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2  
Dot. wzoru umowy §4 ust. 16 
 Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych w przypadku zakupu interwencyjnego. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
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Pytanie 3 
Dot. wzoru umowy §4 ust. 17 
 Prosimy o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący: 
„17. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego 
zakupu. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną 
zakupu interwencyjnego i ceną niewykonanej części dostawy (w wysokości udokumentowanej 
fakturami), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego 
towaru  wynikającego  z załącznika cenowego do niniejszej umowy. Zwrot może nastąpić poprzez 
potrącenie przez Zamawiającego różnicy z bieżących należności Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
 
Pytanie 4 
Dot. wzoru umowy §5  ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw w przypadku uznania reklamacji do 48 godzin. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie 5 
Dot. wzoru umowy §6  ust. 4 lit. a) 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący: 
„4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy (lub jej części) ze skutkiem natychmiastowym 
z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności polegających na: 
a) 5-krotnej zwłoce w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub 5-
krotnym zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia zawierającego wady;” 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
 
Pytanie 6 
Dot. wzoru umowy §5, 
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści. 
„12.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 . 
13.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.12.” 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  
 
Pytanie 7 
Dot. wzoru umowy §5 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację 
zapisów  §5 umowy poprzez dodanie w § 5 ustępu 12 i 13 do umowy o następującej treści: 

12. Strony postanawiają, że zapisy §5 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. 
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13. 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.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę paragrafu 5 na powyższy zapis.  
Pytanie 8 
Dot. wzoru umowy §5 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 5 
ustępu 12 o następującej treści: 

12. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 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. 

 
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 7 
 
Pytanie 9 
Dot. wzoru umowy  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru 
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 interwencyjnych. 
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: Odpowiedź na pytanie 7. 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dla zadań: 35, 36, 37 i 38 wydłuży czas realizacji zamówienia z 3 na 5 dni robocze? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 3 po słowach „5 dni” słowa 
„roboczych”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

Pytanie 12  

Czy Zamawiający zastąpi w § 5 ust. 4 liczby „24” liczbą „48” ? 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 4.  

Pytanie 12 

Czy Zamawiający doda w § 5 ust. 6 kolejne zdanie o treści : 

Na podstawie art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z 
COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych jego 
wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie 
ogłoszenia któregoś z w/w stanów. 

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 7 

Pytanie ogólne: 

 
Pytanie 1 

Z uwagi na obszerność dokumentacji oraz w związku z tym rozmiarze przekraczającym wielkość 
załącznika jaki może być przesłany za pośrednictwem, zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody, aby protokoły badań dostarczyć  na wezwanie Zamawiającego na etapie badania oferty 
najkorzystniejszej.  
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.  

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną  częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla 

Wykonawców wiążące.   

   

       Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  

 

        lek. Maciej Małecki   
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