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SPZOZ . AZ . 2023 . 
Kędzierzyn-Koźle,  18.01.2023r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SWZ NR 1 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP 

ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 10 zadań częściowych, AZ-P.2022.44. 

 

 

A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ: 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy  

z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia do 

złożonych zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w niniejszym postępowaniu. 

  

 

 

                    ZADANIE NR 1: 

 

Pytanie 1, poz. 3: 

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi SWZ, w standardowym kanistrze? 

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego 

wpisania / zaznaczenia oferowanego odmiennego rodzaju kanistra.  

 

 

 

                    ZADANIE NR 4: 

 

Pytanie 1, poz. 10: 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje preparatu 

posiadającego w składzie hydroksyetylocelulozę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje o omyłce –treść modyfikacji ujęto w pkt B ust. 1 niniejszego pisma.  
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                                                            SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA / SWZ: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów wypisanych w SWZ oraz pod pakietami do oferty  

i wyrażenie zgody na złożenie ww. dokumentów na wezwanie w przypadku oceny oferty jako najkorzystniejszej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu złożenia przedmiotowych  środków dowodowych,  

określonych w Rozdziale VI SWZ, i złożenie ich na wezwanie w przypadku oceny oferty jako najkorzystniejszej. 

Pytanie 2, Rozdział XVI, Kryterium – termin reklamacji: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów  zawartych w  Rozdziale XVI, kryterium – termin reklamacji, na następujące: 

Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości w 

maksymalnym  terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

Kryterium obliczane wg punktacji: 2 lub 3 dni roboczych – 20 pkt;  4 dni robocze – 10 pkt;  5 dni roboczych – 1 pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dot. kryterium kary umownej - treść modyfikacji ujęto w pkt B ust. 3 niniejszego 

pisma.  

 

Pytanie 3: 

a) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży 

wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 

b) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 

dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i 

dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

normami. 

Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający nie wymaga. Katalog wymaganych przedmiotowych i podmiotowych środków 

dowodowych został określony w SWZ. 

 

 

                    PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do paragrafu 6 ustępu o treści:  

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko 

w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od 

upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający 

może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. 

lub   

o dopisanie do paragrafu 6 ustęp 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 2% 

wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.  

lub 

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy 

Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących 

interesy Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie zapisów jak w pytaniu. Kary umowne i ich wysokość posiadają 

charakter prewencyjny i mają na celu egzekwowanie  staranności przez Wykonawcę w prawidłowym procesie realizacji umowy. 

Zgodnie z art. 436 pkt 3 Pzp umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar 
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umownych, których mogą dochodzić strony. Natomiast kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy jest sankcją za rażące naruszenie przez niego postanowień umowy. 

 

 

Pytanie 2, §2 ust. 8: 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie §2 ust. 8 w sposób następujący : 

„2) w sytuacji gdy cena towaru zakupionego przez Zamawiającego w ramach zakupu zastępczego będzie wyższa od ceny 

towaru ustalonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego w 

związku ze skorzystaniem z zakupu zastępczego i ceną towaru określoną w formularzu cenowym w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę powstałą pomiędzy ceną 

wynikającą z Umowy a ceną u innego Dostawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i 

niedostarczonego towaru  wynikającego  z załącznika cenowego do niniejszej umowy”. 

Odpowiedź: Powyższą kwestię określono w ust. 9 pkt 2 wskazanego paragrafu. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie 

wartości procentowej dotyczącej różnicy cenowej.  

 

 
Pytanie 3: 
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: Zamawiający nie widzi potrzeby dodania powyższego zapisu. O prawach i obowiązkach stron w takiej sytuacji 

decydować będą przepisy Kodeksu cywilnego, na gruncie którego każda ze stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za  

wynikający z tego brak możliwości realizacji umowy ws zamówienia publicznego, ponieważ siła wyższa stanowi granice 

odpowiedzialności w ogóle jak i innych ustaw.  

 

 

Pytanie 4, § 6 pkt 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: 

„1) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź 
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za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,5 % wartości brutto 

wadliwego / opóźnionego w wymianie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) dot. zadań nr 1-10: za opóźnienie w dostawie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 10, w wysokości 20 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 1 % wartości brutto towaru zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od 

obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru określoną 

w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy).  

Pkt. 2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości netto umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

B. MODYFIKACJE TREŚCI SWZ: 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp  

informuje o omyłkach i dokonanych modyfikacjach w załącznikach do SWZ jak niżej. 

 

1) Załącznik nr 2/4 do SWZ (preparaty do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, szczepieniami, iniekcjami, do 

dezynfekcji błon śluzowych): pozycja nr 10 - w kolumnie 2 (nazwa przedmiotu zamówienia) mylnie wpisano nazwę jednego ze 

składników chemicznych. Prawidłowy zapis przyjmuje brzmienie:  

„Preparat w żelu przeznaczony do oczyszczania i nawilżania ran  o działaniu dekontaminacyjnym, ułatwiający zmianę 

opatrunków, wspomagający naturalny proces gojenia rany. Tolerancja przez rany, błony śluzowe i skórę, bezzapachowy, 

bezbarwnyi bezbolesny w stosowaniu. Preparat utrzymujący bilans wilgoci w ranę i wspomagający  działania przy terapii ran 

chronicznych - głębokich i powierzchniowych o małym wysięku lub prawie suchych. Skład chem.: oktenidyna  

i hydroksymetyloceluloza hydroksymetyloceluloza,  bez alkoholu, i poliheksanidyny. Opak. 250 ml.”; 

Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić powyższą zmianę. 

 

2) Załącznik nr 2/8 do SWZ (Preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego): pozycja nr 3 – w kolumnie 

2 (nazwa przedmiotu zamówienia) mylnie wpisano nazwę jednego z trzech wymienionych enzymów. Prawidłowy zapis 

przyjmuje brzmienie:  

„Enzymatyczna pianka do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Produkt zapewniający ochronę narzędzi  

i personelu medycznego. Preparat zawiera kompleks trzech enzymów (protaza, proteaza, lipaza, amylaza). Produkt gotowy do 

użycia. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze względem wirusów osłonkowych, tuberkulobójcze, prątkobójcze. 

Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 750ml.”. 

Wykonawca składając ofertę winien uwzględnić powyższą zmianę. 

 

3) pkt 17.2 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. kryterium „Termin reklamacji (R)”. 

Zamawiający modyfikuje zapis, który przyjmuje brzmienie: 

                                                              „KRYTERIUM - TERMIN REKLAMACJI (R): 

Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości  (wymieni 

wadliwy asortyment) w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

 

Kryterium obliczane wg punktacji: 1 dzień roboczy - 1 pkt,   2 dni robocze – 5 pkt;  3 dni robocze - 10 pkt,  

                                                              4 dni robocze –  15 pkt;  5 dni roboczych – 20 pkt,  

1 dzień roboczy - 20 pkt;   2 dni robocze – 15 pkt;   3 dni robocze - 10 pkt;   4 dni robocze –  5 pkt;   5 dni roboczych – 1 pkt,  



 

 
 
 
 
 

Strona 5 z 5 
 

na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ*. 

 

*W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 5 dni roboczych  

i dokona poprawy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

*W przypadku wpisania większej ilości dni (powyżej 5)  oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp.   

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.”. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Zastępca Dyrektora ds. medycznych 
                                                                                                                       Lek. Jacek Mazur 

...............……………..…...……………………………………………. 
Inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem  

postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego  


