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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej środków do dezynfekcji, materiałów zużywalnych do

sterylizacji oraz wyrobów medycznych. 

Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2021

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet nr 3 Poz.1. 
Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat (amylaza, lipaza, proteza) o neutralnym
pH do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych,
wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt posiada doskonałe
właściwości myjące, zapewnia ochronę przed korozją. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, enzymy, kompozycje zapachowe. Mycie przy normalnym zanieczyszczeniu w stężeniu 0,5%-1%
w  czasie  3  minuty.  Produkt  może  być  stosowany  w  myjkach  ultradźwiękowych.  Wyrób  medyczny
opakowanie 2L z odpowiednim”
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2
„Pakiet 3 pozycja 1
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie  w pakiecie nr 3 w poz. 1 preparatu o wartości ph (koncentrat)- 7,89;
wartości  ph  (roztwór,  1-5 ml/l)-6,89-7,29,  skutecznego w czasie  5 min,  spełniający pozostałe  zapisy
SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
„Pakiet 3 pozycja 1
Czy poprzez zapis  „Produkt  kompatybilny z preparatem w poz.  2” należy rozumieć,  że  preparat  ma
pochodzić od tego samego producenta co preparat z poz. 2?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4
„Dotyczy wzoru umowy §  2 ust. 2
W  związku  z  panującą  z  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.”” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 5
„Dotyczy wzoru umowy §  5 ust. 1 lit a)
Kary określone w  §  5 ust. 1 lit a) należy uznać za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 k.c.,
zwłaszcza, że zostały zastrzeżone na wypadek zwłoki Wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić
odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-
19 problemy z łańcuchem dostaw. Nadmieniamy także, że w większości postępowań stosowane są kary
umowne w wysokości 0,2% lub 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części dostawy, co jest stawką
standardowo stosowaną w większości umów w sprawie zamówienie publicznego, których przedmiotem
są towary objęte zamówieniem. Z tego względu wnosimy o zmianę §  5 ust.  1 lit  a) na następujące
brzmienie:
„  a)  w  razie  zwłoki  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnie
z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym  w paragrafie
4  pkt  5  niniejszej  umowy  Dostawca  zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy  karę  umowną  w  wysokości  0,5%
wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.””
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
„Dotyczy wzoru umowy §  5 ust. 1 lit b)
W celu miarkowania kar wnosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w  §  5 ust.  1 lit  b) do
poziomu 5%”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7
„Dotyczy wzoru umowy § 5
Mając na uwadze aktualne rozwiązania prawne związane z sytuacją epidemiczną w myśl  § 15r ust. 6
ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.). wnosimy o dodanie do § 5 zapisu:
„Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia
w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,  a  spowodowanych  epidemię  Covid-19.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia
Zamawiającemu wpływu  okoliczności  związanych  z  wystąpieniem  COVID-19  na  należyte  wykonanie
umowy  stosownie  do  art.  15r  ust.  6  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).””
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jak w odpowiedzi na pytanie nr 14 z dnia 09.11.2021 r.

Pytanie 8
„Dotyczy część 8 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 cewnik 14,5Fr dł. 19, 23, 28 i 33cm, podwójne „D”, końcówka
zakończona niesymetrycznie (schodkowa), przepływ 450ml/min, wykonany z carbothanu z silikonowymi
ramionami,  W skład  zestawu wchodzi  :  cewnik  14,5 FR,  igła  wprowadzająca grub.  18  Ga  x  7  cm,
prowadnica drutowa J grubość 0,96 mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji,
prowadnik rozdzierany typu pull-apart  16 Fr  z  zastawką minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego
i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 15.11.2021 r.
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