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                                 SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00 

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296  

                                            

                                                                                                    Myszków, dnia  17-06-2021r. 

 

SP ZOZ/DZ/19/2021                                                             

(nr postępowania)     

       …………………………………… 
                                                                       (strona internetowa Zamawiającego) 

                                                                     www.bip.zozmyszkow.pl  

 

Wyjaśnienia 

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

podstawowym, ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00076479 z dnia 09-06-2021r. na 

platformie zakupowej Zamawiającego https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl oraz stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.zozmyszkow.pl  na zadanie:  

 

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz 

placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. 

 

Działając w oparciu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia 

do  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Pyt.  1 

Pakiet 1, poz. 13,14  

W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatu leczniczego 

(Octenisept) prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w/w pozycjach 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 pochwy, a także w obrębie 

żołędzi prącia mężczyzny. Produktu tego nie można już  stosować  przy opracowywaniu czystych 

i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i 

owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp., 

pielęgnacji ran, przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie. Pozostałe zapisy zgodnie z 

SWZ. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt.  2 

Pakiet 3, poz. 5 

 W związku z planowanym wycofaniem preparatu opisanego w/w pozycji prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie preparatu zamiennego typu Aniosyme Synergy 5                                   

5-enzytamtycznego preparatu myjącego do manualnego oraz automatycznego reprocesowania 

narzędzi. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych 

poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach dezynfektorach i myjniach 

tunelowych. Ph roztworu 6,89-7,29. Niskie stężenia roztworu wynoszące od 0,1% do 0,5%.  

Skład: Jonowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator, kompleks 5 

enzymów (amylaza, celulaza, lipaza, mannanaza i proteaza), substancje pomocnicze. Opakowanie 

5L.  W załączeniu pismo od Producenta z informacją o wycofaniu.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. 3 

Dot. SWZ oraz wzoru umowy §2 ust. 3  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ w §2 ust. 3 

jest zapis dotyczący terminu dostaw wynoszący 72 godzin roboczych natomiast w SWZ termin 

dostaw jest oceniany od 2 dni do 5 dni roboczych. Dodatkowo w § 3 ust. 8 w umowie jest zapis  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Towar zgodny z zamówieniem nie 

później niż w terminie ..... (zgodnie z ofertą) dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 

(termin główny). W związku z powyższym prosimy o informację do którego zapisu dot. terminu 

dostawy Wykonawca ma się odnosić. 

Odp. Zamawiający wykreśla treść § 2 ust. 3.  

 

Pyt. 4 

Dot. wzoru umowy §1 ust.5 

W nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie godzin dostaw cząstkowych przedmiotu umowy 

zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przyjęcia dostawy do 13.00.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pyt. 5 

Dot. wzoru umowy §1 ust.9 a) 

W nawiązaniu do zapisów umowy §1 ust.9 a) odnośnie daty ważności dostarczanego towaru 

zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu z „ Dostarczany towar musi posiadać datę ważności 

nie krótszą niż dwa lata (…)„ na zapis o treści „Dostarczany towar musi posiadać datę ważności 

nie krótszą niż rok od daty złożenia zamówienia (…)”. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pyt. 6 

Dot. wzoru umowy §1 ust.9 a) 

W nawiązaniu do zapisów umowy §1 ust.9 a) odnośnie daty ważności dostarczanego towaru o 

specyficznych właściwościach zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu z „ (..) towary te 

winny mieć datę ważności nie krótszą niż 70% okresu przydatności dla danego towaru” na zapis o 

treści (..) towary te winny mieć datę ważności nie krótszą niż 50% okresu przydatności dla danego 

towaru”.. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pyt. 7 

Dot. wzoru umowy § 8  ust.1 lit a)   

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej ponieważ zapisy w § 3 

ust. 6  oraz w § 3 ust. 13 nie wskazują na terminy dostaw.  

Odp.: Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 1 lit a i ustala następującą treść:  

w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej części zamówienia, 

określonego w § 5 ust. 3 umowy - za każdy dzień zwłoki względem terminów wskazanych w 

harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz § 3 ust. 13 
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umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 pkt 3 - po modyfikacji określonej w pytaniu 

nr  3 niniejszego wyjaśnienia. 

 

Pyt. 8 

Dot. wzoru umowy § 8  ust.2 lit a)   

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej ponieważ zapisy w § 3 

ust. 6  nie wskazują na terminy dostaw.  

Odp.: Zgodnie z wyjaśnieniem w pytaniu nr 7. 

 

Pyt. 9 

Dot. wzoru umowy § 9 ust.3 

W związku z treścią ustępu 2 § 9 prosimy o modyfikacje paragrafu 9 poprzez wykreślenie ustępu 

3 ze wzoru umowy. 

Odp.: Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  

 

Pyt. 10 

Dot. wzoru umowy § 9 ust.2 i 3 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o modyfikację ustępu 2 i 3 w 

sposób następujący: 

2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT. 

3. Zmiany cen wywołane ustawowymi zmianami stawek, następować będą z dniem 

wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą 

wymagały zawierania pisemnych aneksów do umowy. 

Odp.: Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  
 

Pyt. 11 

Dot. wzoru umowy § 9 ust.3 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej prosimy o uwzględnienie we wzorze 

umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej ustawową zmianą stawki 

podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do 

przewidzenia w chwili wysyłania oferty przetargowej. Brak odpowiednich zapisów w umowie 

dotyczących ustawowej zmiany stawki podatku Vat w przypadku podwyższenia stawek 

podatkowych jest dla Wykonawcy bardzo niekorzystny i może znacząco wpłynąć na cenę 

przedstawionej oferty. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującej modyfikacje zapisu 

ust. 3 w §9 na poniższy: 
Wartość netto oraz ceny jednostkowe netto  pozostają niezmienne w całym okresie obowiązywania 

umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku ustawowej zmiany 

stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT odpowiednio ulegnie zmianie.  

Odp.: Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  

 

Pyt.  12 

Dot. wzoru umowy §3 ust. 1 

W związku z treścią zapisu §3 ust. 1 umowy prosimy o wyjaśnienie zapisu dot. żądania realizacji 

przedmiotu umowy jednorazowo w całości jak i w częściach. Czy zapis o dostawie jednorazowej 

w całości jak i w częściach dotyczy jedynie zamówienia częściowego tzn. Zmawiający ma prawo 

do realizacji zamówienia częściowego w całości i w częściach , czy też Zamawiający ma prawo 

do zamówienia całości asortymentu z umowy jednorazowo? 

Odp.: Wyjaśniamy, iż postanowienie to należy rozumieć w ten sposób, iż Zamawiający ma 

prawo żądać jednorazowej realizacji Zamówienia częściowo i w całości, dotyczy zarówno 

zamówienia częściowego, jak i zamówienia całości asortymenty z umowy.  

 

Pyt. 13 

Dot. wzoru umowy §8 ust. 10, 11 



 4 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do 

umowy postanowienia o następującej treści. 

10.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 . 

11.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.10. 

Odp.:  Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  

 

Pyt. 14 

Dot. projektu umowy §8 ust. 10, 11 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów  §8 

umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści: 

10.Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w 

przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w 

sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę 

spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.  

Odp.: Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.   
 

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. Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  
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Pyt. 15  

Dot. wzoru umowy § 3 ust. 16  
Prosimy Zamawiającego o modyfikacje poniższego zapisu w sposób następujący:  

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 6 

lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u 

innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (wykonanie 

zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od 

Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia 

zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. 

zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę przy czym różnica ta nie może wynosić więcej 

niż 10 % pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten 

dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota ta będzie 

płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy niezależnie od 

wymagalności obu wierzytelności. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy 

koszt poniesiony na zakup towaru. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy 

spóźnionej. 

Odp.: Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.  

 

Do niniejszych wyjaśnień zamieszczamy w załączeniu zmodyfikowany formularz oferty.   

 

Do wiadomości: 

1. Platforma zakupowa Zamawiającego:  https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl 

2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.bip.zozmyszkow.pl .  

3.   a/a  

 

 

 
                                                                                                -Dr n. med. Adam Miśkiewicz-                                                                
                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                                                              (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 
            Sporządził:  

 

        -Marek Winiarski- 

……………………………….. 
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