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SW-EP.26.16.2020.MM.5    Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 roku  

 

 

 

 

O D P O W I E D Z I 

na zapytania ofertowego 

 

 

Dotyczy: postępowania na „Zakup środków ochrony indywidualnej na rzecz miejskich 

podmiotów leczniczych w ramach utworzonej grupy zakupowej”, numer sprawy EP/23/2020 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Zakup środków ochrony indywidualnej na 

rzecz miejskich podmiotów leczniczych w ramach utworzonej grupy zakupowej”, numer 

sprawy EP/23/2020, w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 roku, poz. 374), z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości, odpowiada na 

zadane pytania. 

 

1. W związku z zapisem: 

Dotyczy pozycji nr 16, 17, 18 Załącznika nr 2 - Oświadczamy, że Oferowane produkty 

posiadają wyniki testów dermatologicznych (…) Laboratoryjne badania kompatybilności 

materiałowej na pleksiglas, poliwęglany, aluminium, stal nierdzewną. Zobowiązuję się 

przedstawić niezwłocznie na żądanie Zamawiającego poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem 

Prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu gdyż, obecny zapis ogranicza konkurencje 

oraz nie pozwalają ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom.  Badania 

skuteczności bójczej są jedynym dokumentem wymaganym  zgodnie z przepisami prawa i 

ustawą o wyrobach medycznych i produktach biobójczych stąd badania laboratoryjne w 

zakresie kompatybilności materiałowej czy testy dermatologiczne są jedynie dokumentem 

marketingowym , który posiada zgodnie z naszą wiedzą jeden producent. W obecnej sytuacji 

pandemii, Zamawiający znacznie ogranicza udział oferentów, a tym samym naraża się na 

brak rozstrzygnięcia postępowania lub udział jednego oferenta w niniejszym postępowaniu. 

Ponadto pragniemy podkreślić że w pozycji nr 16 należy zaproponować płyn do dezynfekcji 

rąk stąd  Laboratoryjne badania kompatybilności materiałowej na pleksiglas, poliwęglany, 

aluminium, stal nierdzewną są bezzasadne bowiem preparat nie będzie stosowany na w/w 

materiałach. 

W trosce o ograniczenie kosztów zakupów przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści 

finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie preparat 

wyżej opisanego.   

 

Odpowiedź: 

W zadaniu nr 16 wymagamy alkoholowego preparatu do chirurgicznej i higienicznej 

dezynfekcji rąk gotowego do użycia.  Spektrum działania: Spektrum działania: B (w tym 

MRSA), Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno,) 
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Oferowany produkt powinien być zarejestrowany jako produkt biobójczy,  produkt leczniczy 

lub wyrób medyczny. 

 

W zadaniu nr 17 - Płyn do dezynfekcji (litry) - Zamawiający wymaga gotowego do użycia 

alkoholowego preparatu, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów 

medycznych. Spektrum działania: B , MRSA, F , Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno,).  

Oferowany produkt powinien być zarejestrowany jako produkt biobójczy, produkt leczniczy 

lub wyrób medyczny. 

 

W zadaniu nr 17 - koncentrat - Zamawiający wymaga preparatu w postaci płynnego 

koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w 

środowisku szpitalnym. Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, drożdże, prątki 

(włącznie z Tbc), wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) oraz Adeno, Rota, Norowirus .  Nie 

zawierającego substancji lotnych, zapachowych, fenolu,  aldehydu, o krótkim  czasie 

działania i niskim stężeniu użytkowym. 

 

W zadaniu nr 18. Zamawiający wymaga  preparatu w postaci tabletek  zawierającego jako 

substancję aktywną chlor, o szerokim spektrum działania: szybkie działanie wirusobójcze i 

prątkobójcze – również w obecności wysokiego obciążenia substancją organiczną. Preparat 

może być stosowany w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach 

oddziałowych. 

 

W zadaniach nr 16, 17, 18 Zamawiający wymaga przedstawienia badań potwierdzających 

spektrum działania oferowanych preparatów wykonanych w jednostkach (laboratoriach) 

posiadających akredytację. 

Oferowane produkty powinny charakteryzować bardzo dobrą kompatybilnością 

materiałową                 z powierzchniami wykonanymi z ABS, pleksiglasu, poliwęglanów, 

aluminium, stali nierdzewnej lub innych z których najczęściej wykonane są urządzenia 

medyczne. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy w Zadaniu 16 oraz 17 Wykonawcy mogą zaproponować 

opakowanie wg dostępnych u siebie opakowań tj. np. 5l z odpowiednim przeliczeniem ceny 

za 1 l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań maksymalnie 5l z odpowiednim 

przeliczeniem ilości. 

 

 

2. W związku z obecną sytuacją na świecie prosimy o dodatnie w umowie dla  Zadania Nr 

16 oraz 17: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają możliwość naliczenia kar umownych, o których 

mowa w Umowie w paragrafie 3 w przypadku: 

1) wystąpienia zakażenia u pracownika Sprzedającego tj. Producenta preparatów do 

dezynfekcji  [i/lub u jego podwykonawców, w tym  podmiotów odpowiedzialnych za 

dostawy asortymentu]  koronawirusem SARS-CoV-2  i nałożenia w związku z tym obowiązku 

kwarantanny na pozostałych pracowników Sprzedającego, 
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2) braku możliwości zakupu przez Sprzedającego na rynku - surowców niezbędnych do 

wyprodukowania asortymentu tj głównie alkoholu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. W związku z zapisem paragrafu 1 ustęp 4  umowy: 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy na jego ryzyko do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z ust, 5 poniżej. Koszty dostawy ujęte są w 

złożonej przez Wykonawcę ofercie i w cenie za realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli rozładunek towaru z samochodu przed 

budyniem Szpitala? Obecnie w ramach minimalizacji zagrożeń żadna osoba z zewnątrz niej 

jest wpuszczana na teren szpitala stąd Zamawiający nie może wymagać wniesienia towaru 

gdyż narażałoby to zdrowie i życie zarówno osoby wnoszącej jak i personelu i pacjentów.  

Prosimy zatem o doprecyzowanie tj,  wymóg rozładunku towaru z samochodu przed 

budyniem Szpitala 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozładunek towaru z samochodu przed budynkiem, w którym 

znajduje się magazyn Zamawiającego.  

 

4. Prosimy o zmniejszenie kar umownych tj. 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną  

w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym również w zakresie wykonania 

napraw o których mowa w § 1 ust. 10 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto 

niezrealizowanej dostawy częściowej  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak 

nie mniej niż 20 zł. 

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

 

 

  Taida Muchla – Jastrzębska 

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – 

Eksploatacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska   


