
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy

62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16

e-mail: biuro@szpital.slupca.pl        www.szpital.slupca.pl
          NIP 667-15-34-335             REGON 000306621

               Słupca, dn. 31.12.2020 r.

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/25 /2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
część I

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  wyjaśnia  i  zmienia  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

1. Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają co następujące:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
-  10  % łącznej  wartości  nie  zrealizowanej  części  przedmiotu  umowy,  w przypadku odstąpienia  od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed  wdaniem  się  w  spór  sądowy  strony  zobowiązują  się  do  przeprowadzenia  negocjacji  w  celu  jego
ugodowego załatwienia”.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1
Proszę o dopuszczenie preparatu w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów
i  powierzchni  wyrobów  medycznych,  zawierającego  nadwęglan  sodu,  TEAD,  enzymy,  kwasy  organiczne,
niejonowe  środki  powierzchniowo  czynne,  inhibitory  korozji.  Preparat  w  opakowaniach  1kg  oraz  5kg  –
z odpowiednim przeliczeniem ilości. Spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Wyrób medyczny.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2
Proszę o dopuszczenie koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, zawierającego w składzie:
aminę,  czwartorzędowe związki  amonowe,  enzym – proteazę,  inhibitory korozji.  Wyrób medyczny.  Posiada
pozytywną  opinię  producenta  narzędzi  Chirmed,  w  zakresie  tolerancji  materiałowej.  Spektrum:  B(w  tym
MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae, M.avium), V osłonkowe, Adeno – 0,5% w 15min, Polio 1% w 15min lub
0,5% w 30min. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 11
Proszę o dopuszczenie preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol
63,7%,  propan-2-ol  6,3%,  gliceryna.  Specjalna  formuła  zapobiega  uczuciu  lepkości  dłoni,  przebadany
dermatologicznie.  Higieniczna  dezynfekcja  wg  EN1500  2x15sek,  chirurgiczna  dezynfekcja  rąk  EN12791
2x90sek. Spektrum: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V osłonkowe, BVDV, Rota, Noro – 30sek.
Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml oraz 1l. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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6. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 16
Proszę o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol 63,7% i propan-2-
ol 6,3%. Z dodatkiem gliceryny. Przebadany dermatologicznie. wg EN1500 2x15sek, chirurgiczna dezynfekcja
rąk EN12791 2x90sek. Spektrum: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V osłonkowe, BVDV, Rota,
Noro – 30sek. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml oraz 1l.  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 20
Proszę o dopuszczenie  preparatu posiadającego w składzie  proan-2-ol  60% oraz glukonian chlorheksydyny.
Przedłużone  działanie  bakteriobójcze  do  3h.  Zawiera  glicerynę.  Higieniczna  dezynfekcja  rąk  30sekund,
chirurgiczna dezynfekcja rąk 90sek. Spektrum: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (M.terrae), V osłonkowe, -
30sek, Rota – 45sek. Produkt biobójczy. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500ml i 1l.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pakietu nr 3 
Zwracam się  z  prośbą  o  wydzielenie  do  osobnego pakietu  pozycji  nr  11,  16  oraz  20,  lub  części  z  wyżej
wymienionych pozycji. Takie działanie umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentom, a Zamawiającemu
pozwoli na wybór oferty korzystniejszej cenowo.  
Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 pozycje nr 11, 16 oraz 20 i tworzy trzy odrębne pakiety.

9. Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 4
Proszę  o  dopuszczenie  gotowych  do  użycia  chusteczek  przeznaczonych  do  dezynfekcji  nieinwazyjnych
wyrobów medycznych,  bez  zawartości  alkoholu.  Możliwość  dezynfekcji  powierzchni  ze  szkła  akrylowego,
gumy, porcelany, aluminium, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych, do stosowania do m.in. inkubatorów, lamp,
głowic USG. Opakowanie – 100szt – puszka i wkład, wymiary chusteczki 13x20cm. Możliwość stosowania do
powierzchni  mających kontakt   żywnością.  Skład:  amina,  czwartorzędowy związek amonowy.  Spektrum:  B
(w tym  MRSA),  F(C.albicans),  V  otoczkowe  –  1min,  Tbc(M.terrae)  –  5min.  Wyrób  medyczny  i  produkt
biobójczy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 6
Proszę  o  dopuszczenie  preparatu  do  szybkiej  dezynfekcji  i  mycia  delikatnych  powierzchni  nieinwazyjnych
wyrobów medycznych w formie pianki. Możliwość stosowania do gumy, metalu, porcelany, szkła akrylowego,
tworzyw sztucznych. Zalecane do używania na blokach operacyjnych czy OIOMIE. Nie zawiera fosforanów i
aldehydów. Posiada pozytywną opinię Famed w zakresie tolerancji  materiałowej.  Do powierzchni  mających
kontakt  z  żywnością.  Skład:  amina,  czwartorzędowe  związki  amonowe.  Spektrum:  B(w  tym  MRSA),
F(C.albicans), V osotczkowe – 1min, Tbc(M.terrae) – 5min. Wyrób medyczny i produkt biobójczy.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 7
Proszę  o  dopuszczenie  gotowych  do  użycia  chusteczek  przeznaczonych  do  dezynfekcji  nieinwazyjnych
wyrobów medycznych,  bez  zawartości  alkoholu.  Możliwość  dezynfekcji  powierzchni  ze  szkła  akrylowego,
gumy, porcelany, aluminium, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych, do stosowania do m.in. inkubatorów, lamp,
głowic USG. Opakowanie – 100szt – puszka i wkład, wymiary chusteczki 13x20cm. Możliwość stosowania do
powierzchni  mających kontakt   żywnością.  Skład:  amina,  czwartorzędowy związek amonowy.  Spektrum:  B
(w tym  MRSA),  F(C.albicans),  V  otoczkowe  –  1min,  Tbc(M.terrae)  –  5min.  Wyrób  medyczny  i  produkt
biobójczy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Zwracam się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4, 6 oraz 7 z pakietu nr 4 lub części
z  wyżej  wymienionych  pozycji.  Takie  działanie  umożliwi  złożenie  oferty  większej  ilości  oferentom,
a Zamawiającemu pozwoli na wybór oferty korzystniejszej cenowo.  
Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy pakietu nr 9 pozycja nr 3
Proszę  o  dopuszczenie  gotowego  do  użycia  preparatu  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni.  Preparat
o podwójnej rejestracji – jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, o składzie: etanol 63,7% i propa-2ol 7,3%.
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Mozliwośc użycia do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum
działania:  B(w tym  MRSA0,  F(C.albicans),  Tbc(M.terrae),  V  osłonkowe,  BVDV,  Rota,  Noro  –  30sekund.
Opakowaie 1l ze spryskiwaczem.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy pakietu nr 9 pozycja nr 4
Proszę o dopuszczenie preparatu w postaci alkoholowych chusteczek do mycia i szybkiej dezynfekcji małych
powierzchni i sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholi.  Skład: etanol 63,7%, propan-2-ol 6,3%.
Opakowanie 100szt : tuba lub wkład. Preparat nasączający chusteczki posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum
działania:  B(w tym  MRSA0,  F(C.albicans),  Tbc(M.terrae),  V  osłonkowe,  BVDV,  Rota,  Noro  –  30sekund.
Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy pakietu nr 9 pozycja nr 5
Proszę  o  dopuszczenie  gotowych  do  użycia  chusteczek  przeznaczonych  do  dezynfekcji  nieinwazyjnych
wyrobów medycznych,  bez  zawartości  alkoholu.  Możliwość  dezynfekcji  powierzchni  ze  szkła  akrylowego,
gumy, porcelany, aluminium, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych, do stosowania do m.in. inkubatorów, lamp,
głowic USG. Opakowanie – 100szt – puszka i wkład, wymiary chusteczki 13x20cm. Możliwość stosowania do
powierzchni  mających kontakt   żywnością.  Skład:  amina,  czwartorzędowy związek amonowy.  Spektrum:  B
(w tym  MRSA),  F(C.albicans),  V  otoczkowe  –  1min,  Tbc(M.terrae)  –  5min.  Wyrób  medyczny  i  produkt
biobójczy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Zwracam się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 3,4 i 5 z pakietu nr 9 lub części z wyżej
wymienionych pozycji. Takie działanie umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentom, a Zamawiającemu
pozwoli na wybór oferty korzystniejszej cenowo.  
Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet VIII
Czy dla pakietu VIII w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć katalogi produktów? Karty bezpieczeństwa (charakterystyki) nie
są dokumentem wymaganym przez ustawodawstwo unijne dla produktów kosmetycznych.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pytania dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „10% łącznej wartości przedmiotu
umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”? 
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części
umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy
po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
niezrealizowanej  części  umowy,  a  nawet  mogłaby  znacznie  przewyższać  wartość  niezrealizowanej  części
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art.  484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet III, poz. 7

 W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatu leczniczego opisanego w/w
pozycji  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  preparatu  z  możliwością  zastosowania  do:  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
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pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet III, poz. 8
Czy za względu na fakt,  że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji

Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet III, poz. 9
Ze względu na wycofanie preparatu w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie gotowego do

użycia  preparatu  typu  Octenident,  bezbarwnego  płynu  do  płukania  jamy  ustnej  na  bazie  octenidyny,
zawierającego  substancję  o  właściwościach  antybakteryjnych.  Nie  zawiera  chlorheksydyny,  alkoholi  oraz
poliheksanidyny. Zarejestrowany jako kosmetyk. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet III, poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk na bazie 80 g

etanolu. Bez zapachu i barwników. Przebadany dermatologicznie. Spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja
rąk EN 1500 – 30 s.  Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791- 90 s.  Bakterie,  grzyby,  prątki,  wirusobójczy
(  Adeno,  Noro  (Norowirus  mysi),  BVDV (surogat  HCV),  PRV (surogat  HBV),  HIV,  HSV-1,  Rota,  RSV,
Vaccinia, Polio – 60 s. Przedłużone działanie. Butelka 500 ml i 1 l.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Pakiet III, poz. 17
Ze względu na ograniczony dostęp opisywanego w w/w pozycji preparatu  prosimy Zamawiającego o

dopuszczenie  do  oceny  preparatu  równoważnego  typu  Hydrex  S w  opakowaniu  500  ml  z  pompką.  Do
stosowania  jako  antyseptyczny  środek  do  mycia  rąk,  do  dezynfekcji  skóry  rąk  przed  operacją  oraz  do
dezynfekcji skóry przed operacją. Zawierający w swoim składzie 4 % chlorheksydyny diglukonianu. Działający
na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz na niektóre wirusy i grzyby. Produkt zarejestrowany
jako lek.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet III, poz. 16
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji  nie doszło do omyłki pisarskiej,  ponieważ

według wiedzy Oferenta opisany preparat jest produktem leczniczym.
Odp. Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny i produkt leczniczy. 

25. Pakiet IV, poz. 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  w/w  pozycji  preparatu  typu  Desam  Effekt  +  na  bazie

czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu i amin. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F
(Candida Albicans), V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu 0,25%    - 15 minut oraz F ( Aspergillus niger ) , M. Terrae:
stężenie 1% - 30 minut, Rota-0,5%- 15 minut.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Dot. SIWZ:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty w związku z krótkim czasem
na przygotowania oferty. 
Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00.

27. Dot. SIWZ 
W związku z obecnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną i możliwością niedostarczenia oferty na czas do
siedziby  Zamawiającego,  zwracamy  się  z  prośbą  o  możliwość  przesłania  oferty  w  formie  elektronicznej
opatrzonej  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.  W przypadku  zgody,  prosimy  o  wskazanie  sposobu
wysłania oferty, np. mail, platforma.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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28. 1. pakiet nr 1, poz. Nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu
medycznego,  endoskopów,  narzędzi  chirurgicznych,  instrumentów  medycznych  oraz  innych  instrumentów
medycznych na bazie nadwęglanu sodu, w postaci granulatu w składzie posiadający enzymy oraz inhibitory
korozji, związki kompleksujące bez stosowania dodatkowego aktywatora, stabilność roztworu 36h, przebadany
wg. norm EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562- 0,5% w czasie 5min, EN 14348, EN 14563- 2%, w
czasie 5min; EN 14476, EN 13704, EN 14347 -2% w czasie 10min, w opakowaniu a’2,5kg z paskami testowymi
w opakowaniu po 25szt,  z przeliczeniem ilości opakowań, z miarką dozującą, będący wyrobem medycznym
klasy IIB?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. pakiet nr 1, poz. Nr 2:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  preparat  do  dezynfekcji  i  mycia  narzędzi  i  sprzętu  medycznego,
endoskopów i  wyrobów medycznych ogólnego stosowania manualnego oraz w myjniach ultradźwiękowych,
preparat trójenzymatyczny, zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC w postaci koncentratu
z potwierdzoną skutecznością bójczą  wg. norm fazy 2 etap 1: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu
0,5%-15min, EN 14476- 0,25%-15min, EN 13704 ( B.subtilis)-1%-15min, nieposiadający oznaczenia GHS08,
bez zawartości  aldehydów, chloru,  fenoli,  substancji  utleniających,  łatwy w przygotowaniu,  nie powodujący
korozji, łatwy w spłukiwaniu, będący wyrobem medycznym klasy IIb, roztwór roboczy skuteczny przez min.
7 dni, bez aktywatora w opakowaniach wymaganych przez Zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Pakiet III, poz. 13
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  do  oceny  preparatu  w  opakowaniu  1L  z  odpowiednim

przeliczeniem. Z wiedzy oferenta opisany w/w pozycji preparat nie występuje w opakowaniu 5l. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Pytanie do formularza asortymentowo-cenowego:
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi
zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne
nie  mogą  być  stosowane  do  powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością.  W  związku  z  tym,  prosimy
o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji
przedmiotów mających kontakt z żywnością
Odp. Zgodnie z SIWZ.

32. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie
wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość
wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wy-
konawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiają-
cy wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania
umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związa-
nych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie
wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie
z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał
kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epi-
demii?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

34. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie
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wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do tre-
ści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na
zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamó-
wienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od
niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym zwią-
zanych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

35. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii
oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po
stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje moż-
liwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowią-
zania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli
wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie
z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby walo-
ryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją
(stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

36. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Czy w pakiecie nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić  kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego
płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający  osa-
dzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do
0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory
korozji?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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