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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę  
preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
w Zakopanem. 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1 - Pakiet nr 4 poz. 1 
W związku ze zamianami wskazań w CHPL leku opisanego w SIWZ prosimy o dopuszczenie do oceny 
preparatu z nowymi wskazaniami do starowania 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 spełniającego pozostałe wymagania SIWZ dotyczące spektrum i czasu 
działania . Opakowanie a 1L. Produkt leczniczy 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 

Pytanie 2 - Pakiet nr 4 poz. 2 
W związku ze zamianami wskazań w CHPL leku opisanego w SIWZ prosimy o dopuszczenie do oceny 
preparatu z nowymi wskazaniami do starowania 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 spełniającego pozostałe wymagania SIWZ dotyczące spektrum i czasu 
działania.  Opakowanie a 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy 
Odp.: Tak, dopuszcza się. 

 

Pytanie 3 - Pakiet nr 4 poz. 3 

Czy Zamawiający miał na myśli bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i 

nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. 

Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie  a 350ml    

Odp.: Tak.  

 

 

Pytanie 4 - Pakiet nr 4 poz. 4 



Czy Zamawiający miał na myśli bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i 

nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. 

Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób 

medyczny IIb. Opakowanie  a 20ml. 

Odp.: Tak.  

 

Pytanie 5 - Pakiet nr 4 poz. 5 

Czy Zamawiający miał na myśli emulsję do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów. Zawierający 

octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Zawiera 

substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę . Gotowy do użycia. Kosmetyk. Opakowanie a  500ml. 

Odp.: Opisany w pytaniu produkt spełnia wymagania Zamawiającego.  

 

Pytanie 6 - Pakiet nr 4 poz. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu, gotowego do użycia, do 

szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierający w składzie (w 

100g preparatu): 25g etanolu (94%), 35g propan-1-ol? Preparat o spektrum działania: B (w tym 

MRSA) (EN 13727, EN 16616) do 1 min ,Tbc (EN 14348) do 1 min, F (EN 13624) do 2 min, V (BVDV, 

Vaccina HSV, Rota) w czasie do 30 sek. oraz możliwość rozszerzenia o wirus Polio, Adeno, Noro, 

Polyoma SV 40 przy wydłużonym czasie działania? Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Wyrób 

medyczny. 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 6 – dot. wzoru umowy § 4. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z 

dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do 

zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu , iż zamawiający pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych 

towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, 

restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie 

terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora. 

Odp.: Bez zmian, zgodnie z SIWZ. Proszę zauważyć, że określone w ww. umowie 

ewentualne kary za opóźnienie terminu realizacji dostawy są za zwłokę, czyli w sytuacji 

gdy opóźnienie jest z winy Wykonawcy. 

 

Pytanie 7 – dot. wzoru umowy § 6. 

Wnioskujemy zmianę zapisu na następujący: 

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 4 

pkt.3 ninijeszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych 

dostawców. Wykonawca nie będzie rościł prawa – wyłączności realizacji zamówienia dokonanego 

przez Zamawiającego u innego dostawcy. 

Odp.: Bez zmian, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8 – dot. wzoru umowy § 9 pkt.1. 

Prosimy om uwzględnienie we wzorze umowy zapisu: 

Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę 

do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży 

Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust.6 ustawy z dn. 2 marca 2020 o szcvzególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 374 ze zm.) 

Odp. Bez zmian, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8 – dot. wzoru umowy § 9 pkt.4a 

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie 

dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania prosimy o dokonanie zmian w § 9 



pkt.4 wzoru umowy w zakresie podstaw do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

poprzez dodanie zapisu: 

„nie dotyczy wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ale 

niezależnych od niego, Zamawiający może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne, bez 

ponoszenia przez Wykonawcę skutków natury prawno-finansowej” 

Obecny zapis nie uwzględnia sytuacji, z którą notabene obecnie mamy do czynienia, gdy Wykonawca 

nie z własnej winy i przyczyn całkowicie od niego niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań 

może nie być w stanie realizować terminowo zamówień. 

Odp. Bez zmian, zgodnie z SIWZ. Proszę zauważyć, że ww. postanowienia umowne 

wyraźnie wskazują na „rażące naruszenie obowiązków  wynikających z niniejszej umowy” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, charakter oraz  termin 
wprowadzenia  wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
 
Zmiana siwz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.   
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