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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienie publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę preparatów do dezynfekcji 
dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 06/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zapisów SIWZ rozdział 12, pktu 4, ppkt d
Prosimy o wyjaśnienie czy w podpunkcie d), Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia o tym jak 
postępować z opakowaniami po preparatach? W SIWZ nie ma załączonego załącznika nr 7 do SIWZ, w 
związku z tym SIWZ jest niekompletne.
Odp.:Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 2 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany przedmiotu umowy był liczony w dniach 
roboczych?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 3 dotyczy wzoru umowy § 6
Zwracamy się z prośbą o dopisanie następującego ustępu: „W przypadku opóźnień w zapłacie faktury, 
Wykonawca ma prawo dochodzenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę.”
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit b-c
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości opóźnionej/ niezgodnej dostawy.
Odp.: Zgodnie z siwz. 



Pytanie Nr 5 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit c
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy odpowiadającemu zleceniu 
Zamawiającego do 3 dni roboczych.
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 6 zadania Nr 7 poz. 2 
Z uwagi na sposób pakowania w niepodzielne opakowania zbiorcze (3x5l) prosimy o dopuszczenie
 zaokrąglenia wymaganej ilości litrów w górę do 90 litrów (co daje 18 kanistrów 5-litrowych, tj. 6
 opakowań 3x 5l) lub w dół do 75 litrów (co daje 15 kanistrów 5-litrowych, tj. 5 opakowań 3x 5l)?
Odp.:  Zamawiający wymaga zaoferowania 90 litrów.

Pytanie Nr 7 
Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?
Odp.: Nie i nie ma takich planów.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 1 poz. 4
Czy Zamawiajacy wydzieli z zdania Nr 1 poz. 4 i utworzy oddzielne zadania np. 1a?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą uczciwej konkurencji i z uwagi na to,
że produkty do dezynfekcji to nie są artykuły ratujące życie  i jednocześnie są produktami dostępnymi 
konkurencyjnie, a ich zakupy Zamawiający może przewidzieć - np. planując zamówienia, prosimy o 
zmianę kryterium termin dostawy na  następujące: cena ofertowa brutto 100 % lub ewentualnie obniżenie 
wagi kryterium terminu realizacji dostaw z 20 % na 2 %. Z pewnością i tak zabezpieczy to interesy 
zamawiającego - zaś Wykonawcom, których siedziby (magazyny) są  znacznie oddalone od siedziby 
Zamawiającego pozwoli przygotować ofertę, która cenowo będzie satysfakcjonująca zaś Zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę cenowo najkorzystniejszą, co bez wątpienia ma priorytetowe znaczenie dla  
Jednostki Budżetowej jaka jest Szpital.
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 10 zadania Nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w
tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojcze: 
kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, 
HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o
pełne działanie prątkobójcze oraz Spory? Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje 
właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania 
wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach 
brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają
bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odp.:Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o
szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w 
czasie do 30 sekund? Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja 
drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 
150 sztuk z przeliczeniem ilości.
Odp.: Zgodnie z siwz.



Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 5 poz. 2    
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach
200x200mm spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B, Tbc, V (BVDV, HCV,
HBV, HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty i F (Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut?
Konfekcjonowanych w tubach po 200 sztuk.
Odp.: Zgodnie z siwz.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
preparatów do dezynfekcji dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 06/PN/ND.ZP/2016
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        mgr Jarosław Pawlik 
          Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach 
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