
 

 

Sejny, dnia 12.10.2021 r. 

Znak przetargu: 13/ZP/2021 

Dotyczy: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych. 

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

Dotyczy Zadania nr 1. 

Zadanie nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat do odkażania i 

odtłuszczania skóry, zawierający w składzie alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i 

nadtlenek wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków. Możliwość 

stosowania u dzieci i noworodków. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Produkt leczniczy 

konfekcjonowany w opak. 350 ml z atomizerem i butelce 1 litr.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji 

i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech 

alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w 

wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. 

Działający w czasie 15 sek. na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, 

Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. 

Produkt leczniczy, zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. Opakowanie 

350 ml i 1000 ml. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, 

izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, bezzapachowy, zawierający 

substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę takie jak witamina E, pantenol i 

gliceryna; skuteczność/spełniający normy: EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476 

(Polio, Adeno, Noro, Rota - w 30sek), EN14348 (w tym prątki gruźlicy) oraz DVV/RKI 

(wszystkie wirusy osłonione włącznie z HIV, HBV, HCV), higieniczna dezynfekcja rąk 

zgodnie z normą EN1500 w ciągu 20 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą 

EN12791 w ciągu 90 sek. Opakowanie 1 litr.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 



 

Zadanie 1 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, 

izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje 

nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, 

substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN1500 w ciągu 20 sek. 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN12791 w ciągu 90 sek. Spełniający normy: 

EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348 oraz RKI. Opakowanie 500 ml.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała 

dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie 

zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hipoalergiczny – brak 

ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie. Opakowanie: butelka 500 ml, kompatybilne z 

dozownikami typu Dermados. Posiadający pozytywną opinię IMiDZ, produkt można stosować 

od 1-go dnia życia.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do higienicznego mycia i 

odkażania rąk, oraz dekontaminacji ciała pacjenta, bez zawartości mydła. Zawierający QAV i 

chlorheksydyny, testowany dermatologicznie. Bez zapachu i bez barwinków o PH 5,5- 7,5. 

Przedłużone działanie do 24 godz. Spektrum działania: B w tym MRSA, V w tym HIV, HBV, 

HCV. Opakowanie 500 ml. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci szybkodziałającej gotowej 

pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w 

tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także 

powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości 

alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN16615: B, F 

(Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI i EN14476 

(HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 2 min. Okres trwałości po 

pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków 

ochrony indywidualnych. Opakowanie 750 ml. Produkt biobójczy i wyrób medyczny.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 21. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez 

etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; przebadany dodatkowo zgodnie z normą 

EN16615:2015. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz gwarantująca bezpieczeństwo 

zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, 

V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Opakowanie 1l i 5l.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści koncentrat bezaldehydowy, bez substancji 

lotnych i zapachowych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów 

zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; o trwałości niezanieczyszczonego 

roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-

aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy; z pozytywną opinią Instytutu Matki i 

Dziecka; spektrum działania roztworu roboczego 1%, do 15min:  



 

• bakteriobójczy, drożdżobójczy wg. DGHM (warunki czyste i brudne)  

• prątkobójczy, mykobakteriobójczy wg. EN 14348 (warunki czyste i brudne)  

• wirusobójczy m.in. wobec Rota oraz wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV 

i HIV) - zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha); z możliwością 

rozszerzenia o wirusaAdeno, Polyoma SV 40, Norowirus mysi (MNV).  

Opakowanie 5 l. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony 

do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni (również obciążonych materiałem 

organicznym); z możliwością zalewania plam krwi, wydalin, wydzielin; na bazie 

dichloroizcyjanouranu sodu zawierający tenzydy myjące; w postaci jednofazowych tabletek o 

masie 4,1g; działający na B, Tbc, F, V, S (potwierdzone działanie na Clostridium difficile R027 

w warunkach brudnych); przebadany przez PZH oraz EN13704. Opakowanie a 150 tabl. z 

przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy  SWZ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, XVII. OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

dot. zadania 2. Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu wykonania zamówienia w zakresie 

zadania nr 2 do dn. 19.11.2021.  

Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości wydłużenia trwania postępowania, a tym samym 

skrócenia terminu realizacji określonego datą do 30.10.2021, co pociąga za sobą ryzyko 

naliczenia kar umownych Wykonawcy. 

Dodatkowo zwracamy uwagę na kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostawy dla zadania 

nr 2. Zamawiający zamierza przyznać 40 pkt Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania 

zamówienia do dn. 15.10.2021, jednakże w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona 

więcej niż jedna oferta nie ma formalnej możliwości rozstrzygnięcia postępowania i podpisania 

umowy do dn. 15.10. a tym samym dostarczenia przedmiotu zamówienia do 15.10.2021.  

Wobec powyższego prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia do dn. 19.11.2021 oraz 

zmianę kryterium oceny ofert „termin dostawy”.  

Odpowiedź. W zakresie zadania nr 2, Zamawiający dokonuje zmiany w terminie 

wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r. Zmianie podlega 

kryterium nr 2 dla zadania nr 2 „Termin dostawy’’ oceniane będzie jak niżej: 

- do dnia 20.11.2021 – 40 pkt,  

- do dnia 30.11.2021 r. – 0 pkt. 

Dot. Umowa – projekt dla zadania nr 2, § 6, ust. 2, b). Zgodnie z dokumentem fabrycznym 

Producenta nie ma wymogu wykonywania okresowych przeglądów urządzenia przez 

autoryzowany serwis producenta. Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i 

sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika, są one opisane w instrukcji obsługi 

urządzenia.   Wobec powyższego prosimy o wykreślenie tego punktu ze wzoru umowy.  

Odpowiedź. Zamawiający wykreśla.  

Dot. Umowa – projekt dla zadania nr 2. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

Umowy? 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Dot. Umowa – projekt dla zadania nr 2. Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy 

Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne 

tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu 

terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 



 

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania 

umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, 

brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści  wzoru umowy 

Odpowiedź. Zamawiający uwzględni w umowie propozycję Wykonawcy, §8 pkt 1 lit b) 

przyjmuje brzmienie: 

„zmiany terminu realizacji umowy: spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 

staranności z uwagi na pandemię COVID-19 kary umowne i odszkodowania będą należne tylko 

w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu 

terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania 

umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, 

brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis” 

Dot. Umowa – projekt dla zadania nr 2. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża 

zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej 

nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę 

na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody 

rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych 

zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” 

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w 

myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej 

Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, 

niezamierzonych zdarzeń. 

Odpowiedź. Zamawiający uwzględni w umowie propozycję Wykonawcy wprowadzając 

do umowy treść §7 pkt 10: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków 

niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem szkód pośrednich) 

do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1 umowy.”  

Dot. Umowa – projekt dla zadania nr 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie 

łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy 

proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego 

ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 


