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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  26-05-2020r. 

 

SP ZOZ/DZ/20/2020                                                             

(nr postępowania)     

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

                                                                     www.bip.zozmyszkow.pl  

 

Wyjaśnienia 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 540500-N-2020 z dnia 15-05-2020r. 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego 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. 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 

wyjaśniamy co następuje:  

Pyt. nr 1  

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 4 i dopuści: 

Wielorazowy dyspenser (wiaderko) wykonany z polipropylenu, zawierający 100 szt. 

chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub 

dezynfekującymi o gramaturze 70g/m2 i wymiarach 30x34cm (bez okresu ograniczającego 

przydatność do użycia po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z 

odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, 

dyspenser gotowy do użycia po widocznym nasyceniu chusteczek preparatem (w zależności 

od użytego preparatu), po umyciu i dezynfekcji termicznej nadaje się do ponownego użycia 

co ma wpływ na ochronę środowiska. 

lub 

Wielorazowy dyspenser (wiaderko) wykonany z polipropylenu, zawierający 300 szt. 

chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub 

dezynfekującymi o gramaturze 70g/m2 i wymiarach 18x25cm (bez okresu ograniczającego 

przydatność do użycia po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z 

odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, 

dyspenser gotowy do użycia po widocznym nasyceniu chusteczek preparatem (w zależności 

od użytego preparatu), po umyciu i dezynfekcji termicznej nadaje się do ponownego użycia 

co ma wpływ na ochronę środowiska. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 2 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 5 i dopuści: 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/


 2 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% 

alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 

trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w 

opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

lub 

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% 

alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 

czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w 

opakowaniu zbiorczym- kartoniku? 

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pyt. nr 3 

 Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z 

zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 

r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-

epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w 

wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie 

oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów 

(np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane 

byłoby w oddzielnym mailu). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na e-mail: 

przetargizoz@poczta.fm w terminie wyznaczonym w SIWZ. 

Na prośbę Wykonawcy Zamawiający potwierdzi zwrotnym e-mail odbiór oferty w dacie  

i godzinie wyznaczonej do ich składania.  

Pyt. nr 4 

Pytania do asortymentu:  

 

Pakiet 1 pozycja 13 – W związku ze zamianami wskazań w CHPL leku opisanego w SIWZ 

prosimy o dopuszczenie do oceny tego samego preparatu z nowymi wskazaniami do 

starowania w CHPL tj.: 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. Skład 

oraz spektrum działania nie uległy zmianie, preparat spełnia wymagania SIWZ w zakresie 

składu oraz spektrum działania.  

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 5 

Pakiet 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt spełniający wymagania 

SIWZ w opakowaniu o pojemności 1L z dołączonym dozownikiem?  

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 6 

Pakiet 3 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F 

(Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, 

terrae, M.Avium, S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 

0,5%. Oferowany preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ. 

Odp.: Tak.  

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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Pyt. nr 7 

Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt spełniający wymagania 

SIWZ z  fabrycznie zamontowanym systemem umożliwiającym dozowanie produktu.  

Odp.: Tak.  

Pyt. nr 8 

Pakiet 4 pozycja 4, 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający 

wymagania SIWZ w systemie hyclick tj. system jednorazowej butelki zapobiegającej 

uzupełnianiu preparatu, butelka z fabrycznie zintegrowaną pompką gwarantującą ochronę 

preparatu przed kontaminacją  oraz zapewniająca bezpieczeństwo personelu medycznego.  

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   

Pyt. nr 9 

Pakiet 4 pozycja 8 -  Czy Zamawiający dopuści do oceny dozownik wykonany z tworzywa 

ABS z ociekaczem  dostosowany do systemu zapobiegającego kontaminacji typu hyclick?  

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pyt. nr 10 

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 – załącznik nr 5 - § 1 ust. 3 do SIWZ klauzul pozwalających na 

zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności 

u ich producenta? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści  § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do 

SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 

1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy 

został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną 

sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 11 

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 – załącznik nr 5 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę 

treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na 

zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 7 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 

Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 

p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została 

dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją 

(stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?  

Odp.: Nie. 

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Pyt. nr 12 

Pakiet 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat posiadający badanie wobec Tbc zgodnie 

z DGHM, B i F – badanie wg EN 13697? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 13 

Pakiet 2 poz. 1 – Czy Zamawiający opuści preparat w op. 5 L z odpowiednim przeliczeniem 

ilości? 

Odp.: Nie.  
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Pyt. nr 14 

Pakiet 3 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści preparat o pH 7 stosowany w stężeniu 0,25 - 0,4 

% w czasie  5 min na bazie enzymów i niejonowych związków powierzchniowo czynnych? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 15 

Pakiet 1, poz. 8, 9 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli preparat typu Prontosan roztwór do 

stosowania na rany oparzeniowe I-II stopnia. Według naszej wiedzy opisany w w/w 

pozycjach preparat w płynie ma wskazania do stosowania wyłącznie w przypadku oparzeń I i 

II stopnia. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w preparatu. 

Pyt. nr 16  

Pakiet 1, poz. 10 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w kolumnie dotyczącej jednostki miary nie powinno być 0,25 kg 

zamiast 0,25  L. Według naszej wiedzy opisany w w/w pozycji preparat w formie żelu 

występuje w opakowaniach 250 g. 

Odp.: Powinno być 250 g.  

Pyt. nr 17 

Pakiet 3, poz. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w w/w pozycji miał na myśli produkt w butelce o 

pojemności 800 g. Według naszej wiedzy opisany preparat typu Stabimed ultra jest 

konfekcjonowany w butelkach o pojemności 800 g. 

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 18 

Dot. SIWZ 

Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-

CoV-2 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przesłania oferty w formie 

elektronicznej (np. mailem lub poprzez zamieszczenie na wskazanej platformie). 

Odp.: Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na e-mail: 

przetargizoz@poczta.fm w terminie wyznaczonym w SIWZ. 

Na prośbę Wykonawcy Zamawiający potwierdzi zwrotnym e-mail odbiór oferty w dacie  

i godzinie wyznaczonej do ich składania.  

Pyt. nr 19 

Dot. SIWZ oraz wzoru umowy §1 ust.2  

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 

nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny 

wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia 

w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący 

wzrost  zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do 

zapisów SIWZ i umowy odnośnie terminu realizacji dostaw przedmiotu umowy zwracamy się 

z prośbą o wydłużenie terminu  realizacji dostaw  do 120 godzin roboczych (5 dni). 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 20 

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.: Tak. 

Pyt. nr 21 

Dot. wzoru umowy §1 ust.7 a) 

W nawiązaniu do zapisów umowy §1 ust.7 a) odnośnie daty ważności dostarczanego towaru 

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

mailto:przetargizoz@poczta.fm
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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.: Nie. 

Pyt. nr 22 

Dot. wzoru umowy §1 ust.7 a) 

W nawiązaniu do zapisów umowy §1 ust.7 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.: Nie. 

Pyt. nr 23 

Dot. wzoru umowy § 4 ust.3.b)  

W związku ze znacznym ograniczeniem dostępności przedmiotu postępowania na rynkach 

światowych brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji 

będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie 

oferty. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 3.b) § 4 ze wzoru 

umowy. 

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pyt. nr 24 

Dot. wzoru umowy § 9 ust.1  

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 8 ust.1)  umowy poprzez zmianę w zakresie 

wysokości kary umownej z „5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy” 

na zapis o treści „ 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy”. 

Odp. Nie.  

Pyt. nr 24 

Dot. wzoru umowy § 9 ust.1  

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 8 ust.1) umowy poprzez zmianę słowa 

„opóźnienie” na słowo „ zwłoka”.  

Odp. Nie. 

Pyt. nr 25 

Dot. wzoru umowy § 9 

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności 

nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny 

wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w 

procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost  

zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) zwracamy się z prośbą o 

wprowadzenie do umowy zmiany polegającej na wykreśleniu z umowy §8 ( tj. postanowień 

dotyczących kar umownych). 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 26 

Dot. wzoru umowy  

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

do umowy postanowienia o następującej treści. 

1.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 .  

Odp.: Nie. 

2.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.1. 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 27 

Dot. projektu umowy § 9  
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W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów  

§9 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści: 

 

1.Strony postanawiają, że zapisy §9 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. 

2. 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.: Tak. 

Pyt. nr 28 

Dotyczy Pakietu nr 2: 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści produkt biobójczy, działający w spektrum  

B_EN 13727, TBC, F (C. albicans), V, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?  

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 29 

Dotyczy Pakietu nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści preparat Enzymex L9, który charakteryzuje się właściwościami 

porównywalnymi z preparatem wymienionym? Karta produktowa w załączeniu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zawarte w SIWZ. 

Pyt. Nr 30 

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu, spełniający pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 31 

Dotyczy Pakietu nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, który zawiera w swoim 

składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz kompleks witamin C, E, F? 

Odp.: Tak. 

Pyt. Nr 32 

Dotyczy Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki zawierające minimalną dopuszczalną 

zawartości alkoholu, w rozmiarze 18x20cm, działające w spektrum B, F, V w czasie do 5 min 

oraz Tbc i Rota w 15 min, posiadające oświadczenie producenta o bepiecznym stosowaniu do 

głowic USG? 

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 33 

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu, w rozmiarze 

13x19cm, wykazujące działanie w wymaganym spektrum w czasie 1 min.? 

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 34 

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat skuteczny w czasie 5 min. wobec B, F, 

V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), o pH 9,5, spełniający pozostałe wymagania opisu 

przedmiotu zamówienia? 

Odp.: Nie. 

Pyt. Nr 35 

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu i propanolu, skuteczny 

w czasie od 15 sek. do 1 min., wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro), w opakowaniu 

750ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania opisu 

przedmiotu zamówienia? 
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Odp.: Nie.  
Do wiadomości: 

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

2.   a/a  

                                                                    

                                
                                                                                                                  -Dariusz Kaczmarek- 

                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                               (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 

 
            Sporządził:  

 

      -Marek Winiarski- 

……………………………….. 

http://www.bip.zozmyszkow.pl/

