Pytania i odpowiedzi 2
Dot.: postępowanie o zamówienie publiczne na „ Zakup i dostawa środków do
dezynfekcji” postepowanie nr STG-271-8/20
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie kumulował zamówienia jednostkowe i
będzie zamawiał preparaty w zbiorczych opakowaniach handlowych.
Zamawiający wyraża zgodę
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji
oferowanych preparatów Wykonawca będzie mógł dostarczyć produkt równoważny.
Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 6 poz. 1
W związku z trudnościami w dostawach od producenta, wymaganych opisem przedmiotu
zamówienia produktów, zwracamy się z prośbą o odpuszczenie do zaoferowania preparatu
trójenyzmatycznego przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i
endoskopów. Skuteczny wobec biofilmu, z możliwością stosowania w myjniach
ultradźwiękowych o spektrum działania B,F,V (HIV, HBV,HCV) w czasie 10 min w stężeniu
0,5%.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza
Pakiet 6 poz. 4
W związku z trudnościami w dostawach od producenta, wymaganych opisem przedmiotu
zamówienia produktów, zwracamy się z prośbą o odpuszczenie do zaoferowania preparatu do
zwilżania i wstępnej dezynfekcji na bazie trzech enzymów o bakteriostatcznym spektrum
działania w czasie 15 min. Preparat wykazuje potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi
nawet do 72 godzin . Opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza
Pakiet 6 poz. 10
W związku z trudnościami w dostawach od producenta, wymaganych opisem przedmiotu
zamówienia produktów, zwracamy się z prośbą o odpuszczenie do zaoferowania
alkoholowego preparatu gotowego do użycia, do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych
oraz małych i trudno dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Spektrum
biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy (M.terrae), drożdzobójczy, wirusobójczy: HIV,
HBV, HCV, Noro w 5 min.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza
Dotyczy zapisów umowy
Paragraf 2 ust. 2
Gwałtowne wzrosty cen produktów do dezynfekcji na rynku międzynarodowym i brak
możliwości zmian cen jednostkowych netto, będzie skutkowało koniecznością kalkulacji cen

na poziomach abstrakcyjnych. Prosimy o zmianę zapisów paragrafu 2 i dopuszczenie
możliwości zmian cen jednostkowych.
ODPOWIEDŹ
Zmiana cen jednostkowych będzie dopuszczalna w oparciu o art. 15r Ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695).
Zamawiający wprowadził zmiany do umowy w § 4 ust. 3, 4 i § 7 ust. 1.
Paragraf 4 ust. 1
W związku z sytuacją epidemiczną Wykonawca nie może zagwarantować
terminowości i pełnej realizacji dostaw. Obarczenie Wykonawcy karami umownymi w tej
sytuacji jest roszczeniem nadmiernym i działaniem na szkodę wykonawcy. Prosimy o
rezygnację z kar w przypadku niepełnych i nieterminowych dostaw zgodnie z
postanowieniami art. 15r ustawy z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych .
W przypadku realizacji dostaw niezgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania
łańcucha dostaw, wzrostu kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o
dopisanie, że w przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym dostawca nie
będzie obciążony karami umownymi.
ODPOWIEDŹ
Zmiana umowy w zakresie kar umownych będzie dopuszczalna w oparciu o art.
15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567,
568, 695). Zamawiający wprowadził zmiany do umowy w § 4 ust. 3, 4 i § 7 ust. 1.
Zamawiający nie przewiduje
natychmiastowym” ze strony dostawcy.
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Paragraf 6 ust. 1
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje środki dezynfekcyjny tj:
produkt biobójczy, wyrób medyczny lub kosmetyk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
dostarczy odpowiednie dokumenty zgodnie z rejestracją danego produktu.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

