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Lp. Pytanie odpowiedź
1. Pakiet nr 2

poz.1
Czy Zanawiający ..vqvtazi zgodę na zaoferowanie
alkoholowego, barwionego prepaIatu Kodan Tinktur
forte Barwiony na bazie: (a5g Z-propanolu, (10g) 1-

propanolu, (0,2g 2-difenylolu otaz zawierającego
dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i
chlorheksydyry, przeznaczonego do dezynfekcji i
odtŁuszczania skóry przed zŃiegami operacyjnymi,
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.
Zapobiega grzybicom skóry. Może byó stosowany u
noworodków bęz cech niedojrzałości skóry, Przęd
zastrzykarrti i pobieraniem krwi czas dziŃania 15 sek,
przed punkcjami czas dzińania 60 sek. Skuteczny wobec
B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo
m. in, na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV,
HSV, Rota, Adeno). Dzińarię natychmiastowe i
przedłuzone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z
atomizęrem otaz I l. ProdŃt leczniczy.

Zamawiaj ący dopuszcza.

,, Pakiet nr 2
poz.2
Cry Zartawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
alkoholowego, barwionego preparatu Kodan TiŃtur
forte Barwiony na bazię: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-

propanolu, (0,2d 2-difenylolu oIaz zawierającego
dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i
chlorheksydyrry, przęznaazonego do dezynfekcji i
odtłuszczania skóry przed zabiegamt operacyjnymi,
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.
Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u
noworodków bęz cech niedoirzałości skóry. przęd

Zamaw iaj ący dopuszcza.
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zaśrzykami i pobieraniem krwi czas dziaŁania 15 sek,
przed punkcjami ezas dzińartia 60 sek. Skuteczny wobec
B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo
m. in. na drożdżaki (w Ęm C. albicans), V (HBV, HIV,
HSV, Rota, Adeno). Działarie natychmiastowe i
przedłuzone do 24 godzin. Opakowanie ż50 ml z
atomizer em. Produkt leczniczy .

3. Pakiet nr 2
poz.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
alkoholowego, bezbarny preparatu Kodan TiŃtur forte
bezbarrłmy na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-

propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierującego
dodatkowo nadtlenek wodoru, bęz zavłartości jodu i
chlorheksydyny, przęznaczonego do dezynfekcji i
odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi,
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykani, puŃcjami, biopsjami,
zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.
Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u
noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed
zastrzykarni i pobieraniem krwi czas dziŃania 15 sek,
przedpunkcjami czas działania 60 sek, Skuteczny wobec
B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobojczo
m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV,
HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i
przedłużonę do 24 godzin. Opakowanie 1 l. Produkt
Ieczńczy.

Zamaw taj ący dopu s zcza.

4. Pakiet nr 2
poz.4
Czy Zamawiający vłyrazi zgodę na zaoferowanie
alkoholowego, bezbarny preparatu Kodan Tinktur forte
bezbarwny na bazie (45g) 2-propanolu, (10g) 1-
propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oTaz zawterującego
dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i
chlorheksydyny, przęznaczonęgo do dezynfekcji i
odtłuszczania skóry przed zabiegant operacyjnymi,
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami,
zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.
Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u
noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed
zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek,
przed puŃcjami czas dzińarlia 60 sek. Skuteczny wobec
B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobojczo
m. in. na drożdzal<l (w tym C. albicans), V (HBV, HIV,
HSV. Rota. Adeno). Działanię natychmiastowe i

Zamaw iający dopuszcza.
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przędłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 z
atomizereml. Produkt leczniczy,

5. Czy Zamawiający w Pakiecie I Pozycja 1 dopuści mydło
w postaci pianki do higienicznego mycia rąk, Nie
zawietająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z
alergią i niętolerancją na produkty na bazię mydła.
Tworząca biał,ą, trwńa i gęstą piankę dlikatnie
pokrywając myte dłonie. Zawierając,a w składzię:
Glycerin, Sodium CI4-I6 Olefin Sulfonate, Propylene
Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid,
MetĘlchloroisothiazolinone, MetĘlisothiazolinone.
Konfekcjonowane jako wkład 1l do dozownika w
systemie zamkniętr,rrn.

Zamawiaj ący ni e dopuszeza.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dopuści
dozownik do systemu zamkniętego 1 1 biały. Wymiary:
szerokośó 133 mm, wysokość 270 mm oraz głębokość
115 mm. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o
informację jaką ilość dozowników potrzebuje
Zarrlauliaiący.

Zamawiający nie dopuszcza.

1 Czy Zamawiający w Pakiecię I Pozycja 2 dopuści płyn
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
zawierający w 100 g:63,7 g etanolu i 6,3 gpropan-2-olu,
Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym
MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.tenae), V (Vaccinia,
HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do
60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500:
2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna
wg EN I279I: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt
zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób
medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji
powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.
Konfekcjonowany w opakowaniu 1 l w systemie
zamkniętym.

Zamaw iający nie dopuszcza.

8. Czy Zantawiający w Pakiecie 1 Pozycja 2 dopuści
dozownik do systemu zamkniętego 1 1 biały. Wymiary:
szęrokość 133 mm, wysokość 270 mm oraz głębokośó
115 mm. W przlpadku wyrażenia zgody prosimy o
informację jaką ilość dozowników potrzebuje
Zamawiaiący.

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w Pakięcie I Pozycja 3 dopuści zel
przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk. Skład: etanol - 63,7 g,propan-Z-ol - 6,3 g. Łagodny
dla dłoni, zawterający w swoim składzie glicerynę oraz
formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.
Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml
preparatu wcierać w dłonie pIzez 30 sekund (2 x 15 s).
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN I279I): 2 x 3mI,

Zamawiaj ący ni e dopuszcza.
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preparatu woierać w dłonie przęz 3 min. (2 x 90 s).

Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniu 11

do dozownika w systemie zamkniętym.
10. Czy Zarrtawiający w Pakiecie 1 Pozycja 3 dopuści

dozownik do systemu zamkniętego 1 l biały. Wymiary:
szerokośó 133 mm, wysokość 270 mm oraz głębokość
115 mm. W przypadku wyrazenia zgody prosimy o
informację jaką ilośó dozowników potrzebuje
zamawiaiacy.

Zamaw iający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 4 dopuści zel
ptzeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk. Skład: etanol - 63,7 g,propan-Z-ol - 6,3 g. Łagodny
dla dłoni, zawierĄący w swoim składzie glicerynę oraz
formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.
Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml
preparatu wcierać w dłonie przęz 30 sekund (2 x 15 s).
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN I279l): 2 x 3mI,
preparatu wcieraó w dłonie przęz 3 min. (2 x 90 s).

Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniu o
poiemności 500 ml z pompką.

Zamaw ia.j ący do plszcza.

12. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 5 dopuści płyn
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji ,ąk
zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 gpropan-2-olu.
Zawierujący glicerynę. Spektrum bojcze: B (w tym
MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.tenae), V (Vaccinia,
HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do
60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500:
2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna
wg EN 12791: 2 x 3 mI przez 2 x 90 sekund. Produkt
zarejestrowany jako produkt biobójczy otaz wytób
medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji
powierzchni, w §m powierzchni wyrobów medycznych.
Konfekcjonowane w opakowaniu o pojemności 500 ml z
pompką.

Zamaw i aj ący dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w Pakiecie I Pozycja 7 dopuści płyn
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
zawterający w 100 g: 63,7 g etanolu t 6,3 g propan-2-o1u.
Zawterający glicerynę. Spektrum bojcze: B (w tym
MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia,
HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do
60 sekund. Dezyntkecja higieniczna wg. EN 1500:
2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna
wg EN I279I: 2 x 3 mI przez 2 x 90 sekund. Produkt
zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób
medyczny, Może być stosowany także do dezynfekcji
powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych.
Konfekcjonowany w opakowaniu o poiemności 51.

Zamaw iaj ący dopus zcz a.
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14. Czy Zamawiający w Pakiecie I Pozycja 8 dopuści Zel
ptzeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk. Skład: etanol - 63,7 g,propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny
dla dłoni, zawierujący w swoim składzie glicerynę oraz
formułę lex feel zapobiegąącą uczuciu lepkości dłoni.
Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml
preparatu wcierać w dłonię plzez 30 sekund (2 x 15 s).

Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN I279I): 2 x 3ml,
preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s).

Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniu o
poiemności 5l.

Zamawiaj ący dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja la dopuści
koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi
przęzruaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do
dezynfekcji instrumęntów chirurgicznych i rotacyjnych.
Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina,
cnłartorzędowe związki amonowe, ęnzym - proteaza,
inhibitor korozji. Spektrum i czas dziŃania: B, F, V
(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2,
Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno),
Tbc - 0,5oń w 15 min., Polio 0,5oń w 30 min.
Konfekci onowany w opakowanill I I z dozownikiem.

Zgodnie zSWZ.

16. Czy Zamawiający w Pakiecię 3 Pozycja 1a dopuści
wydajny koncentrat przęznaczony do jednoczesnego
mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i
rotacyjnych. Posiada bardzo dobrę właściwości
czyszczące i szerokię spektrum bójcze w krótkim czasie
dziŃania. Przęznaczony jest do manualnej dezynfekcji
narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych.
Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką
tolerancję materiałową. Posiada pozytywną opinię
producenta nwzędzi Chirmed. Jest zaIe,cany do
instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi,
aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa
sztucznego. Działa na wirusy otoczkowe, (m.in.
Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), Adeno, Polio,
bakterie, grzyby, prątki grużIicy. Skład: 100 g zawiqa:
3 ,7 6 g N-(3 -aminopropylo)-N-dodecylopropano- 1 ,3-
diamina(CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli(oksy-l,2-
etanodilo),.alta,-|2-(didecylmetyloamino) etylo]-
.omega.-hydroksy-,propanian(só1) (CAS: 94667 -33-I),
0,75 g Z-amiaminoetanol (CAS: I4I-43-5).
Konfekci onowany w opakowan iu I l z dozownikiem.

Zgodnie zSWZ.

17. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 1b dopuści
koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzt
przęznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
manualnei oraz w myikach ultradzwiękorłrych, Do

Zgodnie zSWZ,
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dezynfekcji instrumęntów chirurgicznych i rotacyjnych.
Aktywność roźworu roboczego 14 dni. Skład: amina,
czwartorzędowe zwięki amonowe, enzym - proteaza,
inhibitor korozji. Spektrum i czas dziaŁania: B, F, V
(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2,
Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno),
Tbc - 0,5Yo w 15 min., Polio 0,5oń w 30 min.
konfekcionowany w opakowaniu 5 l.

18. Czy Zarnawiający w Pakiecie 3 Pozycja 1b dopuści
wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego
mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i
rotacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości
czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasię
działania. Przeznaęzony jest do manualnej dezynfekcji
narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych.
ProdŃt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką
tolerancję materiałową. Posiada pozytywną opinię
producenta naruędzi Chirmed, Jest zale,carty do
instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, międzi,
aluminium, guffiy, porcelany, szkła i tworzywa
sźucznego. Dzińa na ńrusy otoczkowe, (m.in.
Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), Adeno, Polio,
bakterie, grzyby, prątki gruźIicy. Skład: 100 g zawieru:
3,76 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-
diamina(CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli(oksy-1,2-
etano di 1 o ), . alf a, - |2 - (di d e cyl metyl o amino ) etylo]-
.omega.-hydroksy-,propanian(só1) (CAS: 94667 -33-I)
0,75 g 2-anlarninoetanol (CAS: 14I-43-5)
Konfekcionowany w opakowaniu 5 l.

Zgodnie zSWZ.

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 3 dopuści
urządzenie dozujące na bazię ssaka, o wymiarach:
szerokość 160mm, wysokość 260 mm, głębokość 120
mm. W komplecie zęstaw końcówek o róznej średnicy
przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów
o stężeniu od0,Ioń do I3Yo.

Zgodnie zSWZ.

20. Czy Zamańający w Pakiecie 3 Pozycja 6 dopuści
gotową do użycia piaŃa do mycia i dezynfekcji
delikatnych powierzchni wrażliwych na dzińanię
alkoholi. Do stosowania na powierzcL,niach sprzętu
medycznego ze szYJa, porcelany, metalu, gumy, tworzyłv
sztucznych oraz szf<ła akrylowego a także do
powierzchni mającej kontakt z żyvłnością. Skład: N-(3-
aminopropylo)-N-dodecylopropano- 1,3-diamina,
poli(oksy- 1,2 -etanodilo),. alfa, -|2 -

(didecylmetyloamino)eĘlo] -.omega. -hydroksy-
,propanian(sól). Spektrum i czas dzińania: B, MRSA, F,
Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2,
Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min.

Zgodnie zSWZ.
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Konfekcjonowana w opakowaniu o pojemności 7I, z
odpowiedn im przeliczeniem ilo ś ci dl a zamawtai ące go,

2l. Czy Zarnawiający w Pakiecie 3 Pozycja 7 dopuści
gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji
delikatnych powierzchni wrżliwych na dziŃanie
alkoholi, Do dezynfekcji powierzchni sprzętu
medycznego z twotzyw sztucznych, sz}Ja akrylowego,
stali szlachetnej, metalu, aluminium, guffiy, porcelany.
Do dezynfekcji aparafury medycznej, sprzętu
rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów,
głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropy1o)-N-
dodecylopropano- 1,3 -diamina, poli(oksy-1,2-
etanodilo), .alfa. -|2-(didecylmetyloamino)etylo] -omega. -

hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B,
MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus
grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min.
Rozmiar min. 13 x 20 cm, waga 23 glmZ. Chusteczki
przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane
zńączenie badań potwierdzających. Opakowanie
pojemnik, posiadające mozliwość wymiany wkładów
Konfekcionowane w opakowaniu typu puszka 100 szt.

Zgodnie zSWZ.

ż2. Czy Zarnawiający w Pakiecie 3 Pozycja 8 dopuści
gotowe do uzycia chusteczki do mycia i dezynfekcji
delikatnych powierzchni wrażliwych na dziŃanię
alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu
medycznego z tworzyw sźucznych, szkJa akrylowego,
stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany.
Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu
rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów,
głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano- 1 ,3 -diamina, poli(oksy-1,2-
etanodilo), .alfa. -|2-(didecylmetyloamino)etylo] -omega. -

hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania B,
MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus
grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min.
Rozmiar min. 13 x 20 cm, waga 23 glmL. Chusteczki
przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane
zńączenie badń potwierdzających. Opakowanie
pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.
Konfekcionowane w opakowaniu typu puszka 100 szt.

Zgodnie zSWZ,

ż3. Czy Zamawiający w Pakiecię 6 Pozycja 1 dopuści suche
ściereczki ptzęznaczonę do nasączanla preparatem
gotowym do użycia lub roztworęm uzytkowym
koncentratu z wodą, Do mycia i dezynfekcji różnych
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.
Porowata struklura o gramaturze 55glm2 +l- 2glm2.
Niepylące, niestrzępiące się, wltrzymałe i odporne na
detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. Ilość ściereczek w

Zgodnie zSWZ,
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opakowaniu - 100, pozwala na efektyvme wykorzystanie
w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu).
Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób
medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza
(50%). Kazda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na
której jest miejsce na wpisanie: nazw produktu
nasączającego, stężenia, daty nasączenia, da}
przydatności oraz osoby przygotowującej roz,twór. Rolka
zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności
na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem, Wiaderko
wielokrofurego użytku.

24. Czy Zamawiający w Pakięcie 8 Pozycja 1 dopuści
gotowy do użycia środek na bazie alkoholu,
ptzęznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia
powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna
zawartość alkoholu do 70%. Bęz zawartości
dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu,
fenolu), Polecany do dezynfekcji małych powierzchni:
łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz
innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecarty do
dezynfekcji mających kontakt z żyv,mością otaz
końcówek stomatolo g iczny ch, wyci sków silikonowych.
Produkt posiadający pozytywną opinię producenta
sprzętu medycznego np, Famed w zakresie tolerancji
materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.
Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszatu
medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae),
wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia,
SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie
od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach
zapachov,ych: neutral i tea tonic. Produkt o podwójnej
rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
Konfekcjonowane w opakowaniu o pojemności 51.

Zamawiający dopuszc za jeżeli produkt
jest dopuszczony do stosowani w
oddziałach neonatologicznych i
pediatrycznych.

25. Czy Zanawiający w Pakięcie 8 Pozycja 2 dopuści
dopuści gotowy do uzycia środek na bazie alkoholu,
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia
powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna
zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości
dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu,
fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni:
łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz
innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do
dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz
końcówek stomatolo g iczny ch, wycisków silikonowych.
Produkt posiadający pozytywną opinię producenta
sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji
materiałowej na tworzywo ABS i mateińy obiciowę.
Spektrum bójcze potwierdzone badaniani z obszaru

Zamawiający dopuszcza jeżeli produkt
jest dopuszczony do stosowani w
oddziaŁacb neonatologicznych i
pediatqycznych.
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medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae),
wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia,
SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie
od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach
zapachovlych: neutral i tea tonic. Produkt o podwójnej
rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
Konfekcjonowane w opakowaniu o pojemności II zę
spryskiwaczem.

26. Do pakietu 8 poz.l i2:
Czy Zanawiający dopuści do oceny gotowy do użycia
alkoholowy preparat do dezynfekcji małych
powierzchni, nabazie mieszaniny 3 różnych substancji:
izopropanolu, etanolu i propionianu przebadany na
wskazanych organizmach testowy i odpowiadający
normie PN-EN 14885 wobec bakterii (w tym VRE,
Mrsą Klebsiella pneumonie), Tbc ( M. tenae i M.
avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy ( Hiv,
Hbv, Hcv) przebadany również wg nonny EN 16615,
zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, preparat
posiada oświadczenie producenta o możliwości
stosowania na oddzińach noworodkowych i dziecięcych
w opakowaniu a'lL i a'5L?

Zamawiający dopuszcza,

)1 Do pakietu 6 poz.lz
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający
oczekuj e zaoferowania chust hermetycznie zgtzewarry ch,
co zapobiega kontaminacji przed użyciem.

Zamawiający dopuszcza, ale nie
Wymaga.

28. Pytanie do pakietu nr 8 poz 1i2 :

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do oceny
preparatu na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli
amoniowej, bez aldehydów i fenoli, poliaminy, kwasu
nadoctowego do szybkiej dezynfekcji powierzchni i
miejsc trudnodostępnych, o szerokim spektrum
dzińania: B wg 13727, F (C. albicans) wg EN 13624
oraz EN16615 (test cztqech pól) w czasie 1 min, Tbc
(Mycobacterium terrae i M. avium), V w tym Noro do
30 sek. Adeno i Polio do 5 minut, przebadany
dermatologicznie, posiadaj ący oświadczenie producenta
o stosowaniu na oddziŃach pediatrycznych oraz atest
PZH w zakresie powierzchni kontaktujących się z
zyrvnością w opakowaniach dla poz. I 5L i dla poz.2 I
litr ze spryskiwaczem?

Zamaw iaj ący dopuszcza.

,o Dot. Pakiet nr 6
Prosimy o wyrżenie zgody na zaoferowanie produktu
równoważnego w postaci suchych chusteczek do
nasączarńa preparatem dezynfekcyjnym o wymiarach 19
cm x 35 cm oraz gramatutzę 50 glm2, wykonane z
politereftalanu etylenu (nie strzępią się) pakowane po
I20 szt. spełniaiace pozostałe zapisy SIWZ

Zgodnie z SWZ.
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30. Dotyczy Pakietu nr 3
Poz. 1-Prosimyodopuszczeniepreparatu
zawierającego propionian, kompleks trój enzymaty czny
(amylazy, lipazy, ptoteazy), chlorek
didecylodimetyloamonu o spektrum B, F (C, albicans) i
V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10

minut, z możliwościąrozszerzenia spektrum o Tbc (M.
terrae), o potwierdzonej oświadczeniem producenta
skuteczności usuwania biofilmu i korozji wżerowej
zgodnie z NF S94-402-I, z możliwością pozostawienia
narzędzi zanutzonych w rońworzę do 72 godz.,

spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu
zanówienia?

Zgodnie zSWZ,

31. Dotycry Pakietu nr 3
Poz. 8 - Czy Zatnawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie myjąco-dezynfekujących chusteczek na
bazię H2O2 i anionolvych środków powierzchniowo-
czynrrych o wymiarach 20x30 cm i gramaturze25glm2, ,

o spektrum dzińańa: EN 16615 - B, F - 1 min., pełne
dzińańę wirusobójcze EN 14476 ( Polio, Adeno, Noro )
- 30sek. oraz dodatkowe dziŃanie wirusobójcze:
HIV/HBV/I{CV, Rota, HlNl, HSV, MNV, RSV
30sek. konfekcjonowane w op. typu flow-pack a' 100
sź., spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Zamaw iaj ący dopu szcza.

32. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiarry § 6 ust. 1

pkt. 1 lit. a) i ust. 1 pkt. 2 poprzez nadanie mu brzmienia

a) niewykonania całości lub części zamówienia w
terrninie - w wysokości 5% kwoty brutto nie
ztealizowaną częśc przedmiotu umowy, nie więcej
jednak niż 10oń kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3,
2. Zanawiający zapŁaci Wykonawcy karę umowną w
przypadku rozwiązania umowy pIzez którąkolwiek zę
stron z przyazyn leżących po stronie ZarrtawiĄącego w
wysokości 10% kwoty brutto za nie zrealtzowarlą cześó
przedmiotu umowy, , poza przypadkami określonymi w
art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy Zalnawiający widzi moZliwość zastąpienia w § 6
ust. 6 wartości ,,40%o" wartością ,,20Yo"

Zgodnie zSWZ.

33. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6

ust.7i8otreści:

,,7. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna
za niewykonanie lub nięnalężyte wykonańe zobowiązań
wynikających z Umowy spowodowane pIzez
okoliczności nię wynikaiącę z winy danej Strony, w

Zamawiaj ący ni e vryr aża zgo dy.
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szczególności za okoliczności traktowane jako Siła
Wyższa.
8. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie
zev,nętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz nie
wiryące się z zawinionym działaniem Stron, którego
Strony nie mogĘ przewidzieć i które uniemozliwia
proces realizacjt Umowy. Takie zdaruenia obejmują w
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemię, akty administracii państwowei itp."

34. Czy Zamawiający widzi mozliwość zmiany § 7 ust. 7
poprzez nadanie mu brzmienia:
Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i/lub wad jakościowych nie później niż w
ciągu 2 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe wyroby
na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe w ciągu
3 dni roboczych od chwili tozpńrzenta reklamacji albo
od upływu terminu narozpatrzenie reklamacii.

Zgodnie zSWZ.

35. Czy Zarlawiąący widzi możliwość zmiany § 11 poprzez
nadanie mu brzmienia:
V/ razię tużącego naruszenia pTzez Wykonawcę
postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo iei rozwiązarńa ze skutkiem natychmiastowym.

Zgodnie zSWZ.

36. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 14 poprzęz
dodanie zdania drugiego o treści:
,,Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują
się do ptzeprowadzenia negocjacji w celu jego
uqodowe go zńafryienia" .

Zamawiający nie Wraża zgody.

37. DoĘczy Pakietu nr 27, P ozycji nr 7,8,12,73
cąl zamawiający dopuści w pakiecie nr 27, pozycjach
nr 7,8,I2,I3 nić o długości 90cm, pozostałe parametry
bęzzmian?

Zamawiający dopuszcza

38. Dotyczy Pakietu nr 27, Pozycji nr 9
Czy Zanawiający dopuści w Pakiecie nt 27, Pozycji nr 9
igłę okrągł ą, pozostńe parametry bez zmian?

Zgodnie zSWZ.

39. Dotyczy Pakietu nrż7, Pozycjinr 1-16
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie rlr 27, Pozycjach
nr 1-16 opakowanie handlowe zawterające36 saszetek,z
odpowiednim przeliczeniem wynaganych ilości w
zńączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe
paratnetry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza

40. Dotyczy Pakietu ff27, Pozycji rr I7-2l
Czy Zanańający dopuści w Pakiecię nr 27, Pozycjach
nr I7-2I opakowanie handlowe zawierające 24 saszetki,
z odpowiednim przeliczenięm wymaganych ilości w
załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe
parametry bezzmian?

ZamawiEący dopuszcza
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41. Dotyczy Pakietu nr 28
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 opakowanie
handlowe zawierające 36 saszetek, z odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku
asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez
zmian?

Zamaw iaj ący dopuszczd.

42. DoĘczy Pakietu nt 28, Pozycji nr 1

Czy Zanawiający dopuści w Pakiecie w 28, Pozycji m 1

igłę okrągło-tnącą (zaostrzoną), pozostałe parumetry bez
zmiart?

Zgodnie zSWZ.

43. DoĘczy Pakietu nr 30
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30 opakowanie
handlowe zawierające 36 saszetek, z odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości w zŃączniku,
asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez
zmian?

Zamawiający dopuszcza

44. Dotyczy Pakietu nr 30, Pozycji nr 2-7
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, Pozycjach
nr 2-] nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez
zmtan?

Zamawiający dopuszcza

45. Dotyczy Pakietu nr 3l
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 opakowanie
handlowe zawterające 36 saszetek, z odpowiednim
przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku
asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez
zmian?

Zamaw iaj ący dopu szcza.

46. Dotyczy Pakietu nr 3 1, Pozycli nr 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31, Pozycji nr 2
nió o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmtan?

Zamaw iaj ący d opuszcza.

47. Pakiet 12 poz. 1: czy Zamawiająca wymaga
zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie
z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie
namaczanle opaski, który nie ulega zniszczęniu i
deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i
nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym
zap oble ga1 ący m zabrudzeniu i zawil go ceniu?

Zamawiający dopuszcza, ale nie
Wymaga.

48. Pakiet 12 poz. 3: czy ZatnawiĄący wyrazi zgodę na
v,ryłączenie pozy cji 3 z pakietu 12?

Zgodnie zSWZ.

49. Pakiet 13 poz.Saz Czy ZamawiĄący dopuści kompres
opatrunkowy wysokochłonny jałowy w rozmiarze 10 x
15 cm?

Zamaw iaj ący ni e dopuszcza,

50. Pakiet 13 poz. 7z czy ZałnawiĄący wymaga serwety
jałowej?

Zamaw iaj ący n ie wym aga.

51. Pakiet 13 poz. 9: czy Zamawiąący dopuści setony
pakowane

Zamaw iający dopuszcza.
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§, Pakiet 13 poz. l0z czy Zamawiający dopuści tupfery
gazowę w opakowaniu zawierającym 500 sztuk z
jednoczesnym przeliczeniem zamawiartych ilości i
zaohąElęniem do pęłnych opakowań w sórę?

Zamaw iaj ący dopuszcza.

53. Pakiet 14 poz. 3: cry Zamawiąący dopuści watę
bawełnianą?

Zamaw iaj ący dopuszcza.

54. Pakiet 14 poz.4z czy Zamawialący dopuści watę będącą
wyrobem kosmetycznym?

Poz.4 w pakiecie 14 to

,,Opaska półelastyczna o
rozciągliwości ok.150% w rozm,4 m
x 12 cm", nie wata do której zadane
jest pytanie.
Waty będącej wyrobem
ko smetycz nym Zarnańaj ący nie
dopuszcza.

55. Pakiet 14 poz. 2: czy Zamawiający dopuści watę
celulozową pakowaną po 5 kg?

Zamawiający nie dopuszcza.

56. Pakiet 14 poz. 2z czy Zamawiający wymaga ligniny
będącej wyrobem medycznym?

Zamawiający wymaga.

5/. Czy ZamawiaJący wyrazi zgodę aby kara umowna w §6
ust. 1 pkt la naltczana była od nlezręalizowanej części
zamówienia?

Zamawiający nie wyraza zgody,

58. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1b
wzoru umowy wyrażenie ,,10oń kwoty brutto wskazanej
w § 4 ust. 3" zostało zastąpione rłl,razeniem ,,70o^
kwoty netto niezrealizowanej rvafi ości umowy"?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od
umowy była naliczana od warlości niezrealtzowanej
części umowy, nie zaś od warlości całej umowy. W
przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia
od umowy po zrealtzowaniu jej znaczącej części, kara
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do
wartości nlezrealizowanej części umowy, a nawet
mogłaby znaczn:re przewyższać warlość
nlęzrealtzowanej części umowy. Taka kara byłaby
rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu
cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności
vnryrażoną w ań. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Zgodnie zSWZ.

59. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy
zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej)
treści:,,Przed rozwiryaniem umowy Zamawiający
pisemnie węzwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy"?

Zamaw iaj ący v,ry r aża z go dę.

§ 11 wzoru umowy otrzymuje
brzmienię:
,,W razię naruszenia ptzez
Wykonawcę postanowień umowy,
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Zważywszy na doniosłę i nieodwracalne skutki prawne
rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
r o zw i ązaniem umo wy Z amaw taj ący w ezw ał wyko nawc ę
do nalezytego wykonywania umowy. Takie wezwanię
najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do
należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć
Iozwązanla umowy, a tym samym uniknąć skutków
tozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo
jęj rozwiązania zę skutkiem
natychmiastowym. Przęd
tozwtązaniem umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do
należfie go wykonlrvania umowy."

60. Pakiet 5,poz.6,7
W nviązku z brakiem dostępności gazikow opisanych ilw
pozycjach prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6,7
z pakietu nr 5 do osobnego pakietu. Umożliwi to
przygotowanię ofęrW.

ZgodniezSWZ.

61. Pakiet 5o poz. 6
W przypadku barku zgody na powyższe prosimy
Zamawiającego o dopuszczenie do oceny gazików do
dezynfekcji skóry na bazie izopropanolu 70 %. Rozmiar 9 x
12 cm.. l00 sź w opakowaniu.

Zamawiaj ący dopuszcza.

62. Pakiet 5,poz.7
W zrviązku z brakiem dostępności gazików opisanych w/w
pozycjach prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z
pakietu nr 5 do osobnego pakietu, Umożliwi to przygotowanie
ofertv.

Zgodnie zSWZ.

63. Pakiet 5, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania
chusteczek do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, Oparte o
propan-2-ol 609, kwas d-glukonowy. Czas działania do 1

minuW. Opakowanie flow-pack 50 sź.

Zamaw iaj ący dopuszcza.

64. Dot.ISTOTNE POSTAI\OWIENIA UMOWY § 3 ust. 4
W przypadku negatywnej odpowiedzi na planie powyzej
Twracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w
zakresie § 3 ust. 4 w sposób następujący :

4, W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiajqcy ma
praMo zakupić niedostarczony towąr u innego sprzedawcy, a
ewentualnq różnicq w cenie , przy czym różnica nie może
przeltroczyć ] 0oń wartości zamówionego i niedostarczonego
towaru wynikajqcego z załqcżnika asorĘmentowo-cenowego
do niniejszej umowy oraz kosztami transportu obciqĄć
Wykonawcę, co nie wyłqcza jego upralłnień wynikajqcych z
§6 ust I pkt. 1.

Zgodnie zSWZ.

65. Dot.ISTOTNE POSTANO\ilIENIA UMOWY § 3 ust.4
W przypadku negatyłvnej odpowiedzi na pytanie powyzej
zwraaamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy
postanowień dotyczących naliczania kar umownych w
trybie § 6 ust.1 w przypadku dokonania wykonania
zastępczego ptzez Zamawiającego, za które Wykonawca
pokryje różnicę kosztu zakupu tozsamego asońymentu u
innego dostawcy -poprzez wykreślenie z § 3 ust. 4 zapisu
dotyczącego prawa do naliczenia kary umownej z tytułu
zwłoki w dostawie. Naliczenie kary umownej za
opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po

Zgodnie zSWZ.
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dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie
podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie

66. Dot. ISTOTNE PO§TANOWIENIA UMOWY §6 ust. l
Zwracarrty się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w
zakresie §6, ust. 1 w sposób następujący:
,,1/ Wykonawca zapłaci Zamnviajqcemu kary umowne w
przypadku:

a) niewykonania całości lub części zamówienia w
terminie - wwysokości 2 %wartościbrutto niedostarczonej
części zamówienia, za kaZdy dzień zwłoki, nie więcej jednak
niż 5 % kwoty brutto olrreśIonej w §4 ust. 2.

b) rozwiqzania umowy przez którqkolwiek ze stron z
przyczyn leżqcych po stronie Wykonawcy

wwysokości l0% wartości brutto niezrealizowanej
części umowv,

Zamawiający nie vłyraża zgody.

67. Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w
zakresie §6, ust. 6 w sposób następujący:
Łqczna wysokość kar umownych nie moze przelrroczyć
20 oń wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
4 ust, 3
Zwyczajowo wartość kar umownych nie może
ptzęWoczyó20Yo, zapis o 40% jestIńąco wysoki.

Zgodnie zSWZ.

68. DoĘczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej
treści,
,,7,Zamawiajqcy oświadcza, że zrzeka
roszczeń z Ętułu przewidzianych umowq

SIę

kar
dochodzenia
umownych i

odszkodowań , za okres , w którym umowcl nie łnogła byc
naleĄcie wykonywana z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a w szczególności siĘ wyższej w postaci
pandemii wirusa COVID-19 .

B.Wykonawca zobowiqzuje się do zachowania najwyższej
staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe
maksylnalnego ograniczenia ewentualnych negaĘwnych
skutków wyvołanych stanem pandemii, o którym lnowa w
ust.7. "

W związku z epidemią lub stanem
epidemii istnieje zawsze mozliwość
zastosowania przepisów aft. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwtązaniach
związarrych z zapobieganiem,
ptzeciwdziałaniem i zwa\czanięm
COVID-19, innych chorób zakńnych
oTaz wywołanych nimi sltuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz,
l84ż zpó:źn, zm.).

69. Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6
W pr4zpadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej

^t\Itacamy 
się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy

poprzez dodaniew § 6ustępu7 i 8 doumowyonastępującej
treści:

7. Strony postanawiajq, że zapisy §ó Umowy,
określajqce zasady naliczania kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego
wykonania Umowy, nie znajdujq zastosowania w
sytuacji, gą niewykonanie lub niewłaściwe
wykonanie Umowy przez l|ykonawcę spowodowane
jest skutkami wystqpienia epidemii COVID 19.
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Wykonawca zobowiqzuje się do przedstawienia

wszelkich dokułnentów i oświadczeń niezbędnych dlcl

potwierdzenia wpływu okoliczności zwiqzanych z
wystqpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
Umowy, na każde żqdanie Zamawiajqcego.

Dot. ISTOTi\E POSTANOWIENIA UMOWY
W przypadku rregatywnej odpowiedzi na pytania powyżej
Twracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o
następującej tręści:

1.

SIŁA WYZSZA
Strony zgodnie postanawiają, żę nie będą

odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiązń wynikających z Umowy
spowodowane ptzęz okoliczności niewynikające z winy
danej Strony, w szczególności za okoliczności
traktowarre jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: ozrracza
zdarzęnie zewnęttzne, pozostającę poza kontrolą Stron
oraz niewiązące się z zawinionym dzińaniem Stron,
którego Strony nie mogły ptzewtdzieó i które
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdaruenia
obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary,
powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją równiez, epidemię
COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona,
ktorej taka okoliczność uniemozliwia lub utrudnia
prawidłowe rływiązanie się z ięj zobowiązań,
niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i tch przyczynie. Wówczas strony ustalą
zakres, alternatywne rozwtązanie i sposób realizacji
Umowy.
4. strona, która dokonała zawiadomienia o
zaistnieniu dziŃania Siły Wyższej, jest zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowięań
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to
mozliwe, jak równiez jest zobowiązana do podjęcia
wszelkich dzińń zmierzających do wykonania
przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje
dziŃanie siły wyższej.
5. W ruzie zaistnienia utrudnień w wykonaniu
umowy na skutek dzińaria Siły Wyższej w
szczególności nie nalicza się przewidzianych kar
umowrrych ani nie obciĘa się drugiej strony umowy
kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyzsza, z v,llŁączeniem epidemii
COVID-19 będzie trwała ni rwanie przez okres 180

Zamawiający nie wr aża zgody.
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dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego
uzgodnieniarozwlązaó Umowę bez nal<ładania na żadną
ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności
należnych z trtńu prawidłowo wykonanych usług

7I. Pakiet 10,13
Wnosimy do Zarnawiającego o odstąpienie od
zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w
palze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych
innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie
z obowiąnĄącym prawem spełniają norrny tzw,
opatrunków inwazyjnych oIM chirurgicznych.
Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców zgodnie z zapisarti ustawy
PZP dotyczącymi opisu przędmiotu zamówienia.

Zamaw iający dopuszcza.

72. Pakiet 13 POZ.ż,6
Czy załlawiający wydzieli poz.2,6 do osobnego pakietu,
takię rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący
się w danym wvmiernych korzyści finansowych?

Zgodnie zSWZ.

73. Pakiet B POZ.2
1. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowę 8

warstwowe 17 nitkowe?
2. Cry Zamawlający dopuści kompresy gazowe 12

warstwowe 13 nitkowe?

Zamaw tający n ie dopuszcza.
Zamaw taj ący dopuszcza.

1.

ż.

74. Pakiet 13 POZ,3
Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu,
takie rozwiązanie pozrł,oli innym firmom , specjalizujący
się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Zgodnie zSWZ.

75. Pakiet 13 POZ.3 D
Czy Zamawtający dopuści kompres a'5 szt. z
prze|tczentem ilości?

Zgodnie zSWZ.

76. Pakiet 16 poz. ż
Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z
zapinką , która jest wyrobem włókienniczym
wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana
zgodnie z dyrektywą93142 EEC o wyrobach jako wyrób
nie jałowy klasy I ?
Cry zamawlaJący dopuści opaskę dzianą elastyczną
wykonaną z l00oń włókien syntetycznych tj:
poliestrowych i poliamidowych posiadające
rozciągliwość powyzej 130 % z zaplnką wewnątrz
opakowania indywidualnego?

ZgodniezSWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ. ,*frF,$,ęfi€S,:,"

Mańan| 
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