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Dot. SPZOZ/ZP/382/6/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

1) Dot. formularza asortymentowo -cenowego 
Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie pn. Cena jednostkowa netto Zamawiający oczekuje 
wyceny preparatu według jednostki miary podanej w kolumnie pn. Ilość produktu 
np. w poz. 1.2 należy podać cenę za 1 l preparatu bez względu na wielkość oferowanego
opakowania (Zmawiający oczekuje opakowania do 350 ml) 

Odp.: W kolumnie „cena jednostkowa netto” należy podać cenę jednostkową za
opakowanie  .  W  kolumnie  „ilość  produktu”  wykazano  ogólną  ilość
zapotrzebowania, za co kwotę należy wpisać w kolumnie „wartość netto” „wartość
brutto”.

2) 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 
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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. 
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

Odp.: Dopuszczamy

3) 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.: Dopuszczamy

4)  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.: Dopuszczamy

5)  Pakiet III, poz. 15 
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 SWZ

6) Dot. SWZ: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty w związku z
krótkim czasem na przygotowania oferty. 

Odp.: Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 28.02.2022r

7) Dot. wzoru umowy §5 
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści. 
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„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.5.” 

Odp.: Zgodnie z SWZ

8) Dot. wzoru umowy 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie 
do wzoru umowy zapisu o następującej treści: 
SIŁA WYŻSZA 
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 
niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 
Wyższa. 
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 
Stron oraz niewiążące 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. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną 
obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę 
o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne 
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w 
takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 
działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje 
działanie siły wyższej. 
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w 
szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 
umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 
6. Jeżeli  Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez
okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę
bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu
prawidłowo wykonanych usług. 

Odp.: Zgodnie z SWZ
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