Ostrów Wielkopolski, dnia 25.06.2020 r.
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym
postępowaniem
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków i
artykułów do utrzymania czystości .
Znak sprawy: FDZP.226.14.2020
W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie
następujących odpowiedzi:
ZESTAW PYTAŃ NR 1
Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 12 i 13 i dopuści:
Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, pakowanie w
rolki po 100 szt., 1 rolka w paczce, gramatura chusteczek 70g/m2, rozmiar 30x34cm oraz
kompatybilne z nimi Dozowniki, pojemnik roboczy, wiadro do chusteczek?
lub
Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, pakowanie w
rolki po 300 szt., 1 rolka w paczce, gramatura chusteczek 70g/m2, rozmiar 18x25cm oraz
kompatybilne z nimi Dozowniki, pojemnik roboczy, wiadro do chusteczek?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 8 i dopuści:
Czyściwo wielozadaniowe w rolce z włókniny, jednowarstwowe, wytrzymałe i mocne, czyściwo
może być stosowane do ciężkich zabrudzeń, miękkie w dotyku elastyczne, delikatne dla powierzchni
podatnych na zarysowanie o bardzo wysokim stopniu absorpcji, również oleistych substancji, kolor:
biały, wymiary odcinka: szer. 34 x dł. 40cm. Ilość odcinków w rolce: 300. Długość rolki: 120m.
Średnica rolki inna niż: 25 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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ZESTAW PYTAŃ NR 2
Pakiet nr 3, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Neodisher MediKlar o
dozowaniu środka 0,3-1,0 ml/l. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 3, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chusteczek typu Oxivir Sporocide
Wipes na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP, bez zawartości chloru oraz alkoholu. Pozostałe
zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 3, poz. 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji suchych chusteczek do dezynfekcji
wszystkich zmywalnych powierzchni stosowane po uprzednim zalaniu preparatem dezynfekcyjnym. Wysokiej
jakości, niskopyłowe, suche; rozmiar 20x38cm; gramatura 40 -60 g/m2; op. rolka 99 szt. Opakowanie zbiorcze :
6 op. x 99 chust. Prosimy o określenie jaka ilość opakowań należy wycenić.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 3, poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Neodisher Sol na bazie
< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe
środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, środki konserwujące (benzizotiazolinon,
metylizotiazolinon).. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 2, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji chlorowego preparatu
dezynfekcyjnego typu Medicarine, , w postaci tabletek o masie 2,72 g zawierajacych 1,5 g aktywnego chloru.
Ph 6.5-7.5. Możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych. Wykazujący działanie na
B,F,V,Tbc do 15 min.; Clostridium difficile (warunki czyste i brudne) zgodnie z normą EN 16615 ( test
czterech pól).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 2, poz. 7,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycjach preparatu typu Incidin Liquid na
bazie 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol. 0,375 g amfoterycznych związków
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powierzchniowo-czynnych o działaniu mikrobójczym (20%). Bezzapachowy. Pozostałe zapisy zgodnie z
SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 2, poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Incidin OxyFoam,
wykazującego spektrum na : B, F ( C. albicans),ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV,
HIV), Adeno, Rota, Polyoma SV40 do 5 min. Noro 15 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy § 2 ust. 2,
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w zakresie §2 ust. 2 poprzez dodanie zapisu o treści „
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Wykonawcę”.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu umowy w w/w zakresie. Zmodyfikowany wzór
umowy Zamawiający zamieści na stronie szpital www.szpital.osw.pl
Dot. rozdziału III 3.2 SIWZ
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 państw w
zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu
do zapisów SIWZ odnośnie termin realizacji zamówień cząstkowych zwracamy się z prośbą o modyfikację
poprzez wydłużenie terminu realizacji w sposób następujący:
Za zaoferowanie terminu dostawy do 3 dni – 40 pkt
Za zaoferowanie terminu dostawy do 4 dni – 30 pkt
Za zaoferowanie terminu dostawy od 5 do 7 dni – 20 pkt
Maksymalny okres terminu dostawy to od 5 do 7 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dot. rozdziału III 3.2 SIWZ oraz §5 ust. 1,2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że termin dostawy dotyczy dni roboczych. Dostawy będą
realizowane od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Termin dostawy dotyczy dni roboczych. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do
piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający
zamieści na stronie szpital www.szpital.osw.pl
Dot. wzoru umowy § 5 ust. 8
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 8 §5 w sposób następujący:
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8. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub dostarczeniu towaru niezgodnego z umową Zamawiający
ma prawo zakupić towar u innego sprzedawcy, a Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego sprzedawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy § 5 ust. 8
W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust.
8 §5 umowy w sposób następujący:

8. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub dostarczeniu towaru niezgodnego z umową Zamawiający
ma prawo zakupić towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą ceny obciążyć Wykonawcę.
Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy §7,
Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 7 ustępu 5 i 6 do umowy o następującej treści:

5. 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 .
6. 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.1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy §7,
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7
umowy poprzez dodanie w § 7 ustępu 5 i 6 do umowy o następującej treści:

5. Strony postanawiają, że zapisy §7 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.
6. 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: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy §7,
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 7 ustępu 5 o
następującej treści:
4

5. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 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: Zgodnie z SIWZ.
Dot. wzoru umowy §8 ust.2,
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 ust.2 umowy poprzez modyfikację w sposób następujący:

2. Odstąpienie od umowy z przyczyny wskazanej w ust.1 pkt a i b przez Zamawiającego będzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie
postanowieniami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
ZESTAW PYTAŃ NR 3
Pakiet 10 - poz 1 i 2
W związku ze zmianami wskazań w CHPL Octeniseptu prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu z
nowymi wskazaniami do stosowania w CHPL tj.: 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, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w
obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia
mężczyzny.Oferowany produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ w zakresie składu i spektrum
działania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
ZESTAW PYTAŃ NR 4
Dotyczy Pakietu nr 7
1. Poz. 1 i poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Neodisher Septo
Activ , parametry preparatu zgodnie z załączoną ulotką?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 2 kg po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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3. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w op. 8 kg po
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie ogólne
W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie,
w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość
ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5
w dół, powyżej 0,5 w górę.
Odpowiedź: Zgodnie z zasadami matematyki.
Pytania do wzoru umowy
1. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 2 po słowie „dni” słowa „roboczych”?
Odpowiedź: Termin dostawy dotyczy dni roboczych. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do
piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający
zamieści na stronie szpital www.szpital.osw.pl
2.

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 8 poprzez dodanie zdania drugiego o treści :
„Przed dokonaniem zakupu Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, udzielając
dodatkowego 3-dniowego (w dni robocze) terminu do wykonania niezrealizowanej części
zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3.

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 pkt b i c poprzez nadanie mu brzmienia:
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu nie zrealizowanej części przedmiotu
umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ust. 5 i 6 o treści:
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie
wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
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6. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Stron oraz nie wiążące 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.”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 11 ust. 3 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu
jego ugodowego załatwienia”.
Odpowiedź: We wzorze umowy brak § 11 ust. 3.

6.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 10 ust. 5 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu
jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
ZESTAW PYTAŃ NR 5
Dotyczy pakietu 8
Poz. 74 – Mydło w płynie zapobiegające skażeniom antybakteryjnym i antygrzybicznym –
bezbarwne, bezzapachowe i bez barwników o składnikach czynnych – alkohol izotopowy 2% i
chlorek benzalkoniowy 0,2%. Nie powodujące wysuszania skóry rąk. Mydło musi posiadać
pozwolenie Ministerstwa Zdrowia oraz świadectwo PZH. Wartość pH ok. 5,5; opakowanie: kanister 5
litrów, mydło typu FP10
Z uwagi na obecna sytuację ukształtowaną pandemią COVID-19 oraz brakiem na rynku dostępności
przedmiotowego mydła proszę o dopuszczenie do postępowania
Mydła Sapone Dez Extra 5 L - dezynfekujące mydło w płynie,bezzapachowe do mycia rąk na bazie
czwartorzędowych związków amoniowych. Posiada doskonałe właściwości bakteriobójcze i
grzybobójcze. Delikatne dla rąk, nie powoduje wysuszenia ani alergii skóry. Preparat przebadany
dermatologicznie.
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SKŁAD: <5% kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze
Substancje czynne: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12- 16)) –
0,5g/100g
Mydło posiada pozwolenie Ministerstwa Zdrowia oraz świadectwo PZH.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7303/18
Wartość pH ok. 5,5; opakowanie: kanister 5 litrów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła
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