
 

Jawor , dnia 04-02-2021 r. 

 

Do zainteresowanych 

  

Dotyczy: Zapytania ofertowego: „Zakupu i dostawę środków dezynfekcyjnych i  środków 

czystości dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”. 

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści załącznika wyjaśniam, co następuje:  

 
Zamawiający informuje, że specyfikacja ilościowo- asortymentowa nie jest podzielona na 
pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane pozycje, podając cenę jednostkową za 
wybrany produkt. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Poz.1 

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat na bazie nadtlenku wodoru, do 

mycia i dezynfekcji, działający w krótkim czasie na wymagane spektrum, 

konfekcjonowane w opakowania o pojemności 750ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat na bazie nadtlenku wodoru, do mycia i 

dezynfekcji, działający w krótkim czasie na wymagane spektrum, konfekcjonowane w 

opakowania o pojemności 750ml? 

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu w 

opakowaniu 1 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 90 op. Pozostałe zapisy zgodnie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od 
daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 
miesięczny okres ważności od daty dostawy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 2 i 3 

Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści do oceny preparat w postaci żelu o lepkości ok. 2000 

mPa.s, czyli lepkości zbliżonej do postaci bardziej płynnej niż żelowej, która nie zatyka 

dozowników? 



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza preparatu w postaci żelu. 

Poz. 4 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie aktywnego tlenu typu 

Neodisher Septo Activ, konfekcjonowany w opakowania 2kg lub 8kg? Parametry 

zgodnie z załączona ulotką. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat na bazie aktywnego tlenu typu Neodisher 

Septo Activ, konfekcjonowany w opakowania 2kg lub 8kg? 

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu 

Chirosan Plus  na bazie na bazie nadtlenku wodoru bez aktywatora.. Pozostałe zapisy 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie pozycji nr 4  zapotrzebowanie Zamawiającego 

wynosi 20kg? 

Odpowiedź: Tak, zapotrzebowanie Zamawiającego to 20 kg 

Poz. 5 

1. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny preparat do odkażania i odtłuszczania 

skóry przed iniekcjami, punkcjami, szczepieniami i pobieraniem krwi typu AHD 1000, 

o szerokim spektrum biobójczym w krótkim czasie? Szczegółowe parametry zgodnie z 

załączona ulotką. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu 

Kodan Tinktur Forte  na bazie 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylolu. Pozostałe zapisy 

zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Poz. 6 i 7 

Czy Zamawiający w poz. 6 i 7 dopuści do oceny preparat typu Mediquick,  który wykazuje 

działanie: bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.; 

drożdżakobójcze – 1 min.; wobec wirusów: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min, spełniający 

wszystkie pozostałe wymagania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 



Poz. 6 

Czy Zamawiający w poz. 6 – środek do dezynfakcji powierzchni dopuszcza opakowanie 0,5 L z 

atomizerem (zamiast opakowania 1L z atomizerem)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Poz. 7. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu w 

opakowaniu 10 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 40 op. Pozostałe zapisy zgodnie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Poz. 9 

1. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny preparat typu AHD 1000 

konfekcjonowany w opakowania o pojemności 250ml po odpowiednim przeliczeniu 

zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o poj. 250 ml 

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji bebarwnego 

preparatu do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami typu Kodan 

Tinktur Forte  na bazie 2-propanolu 45 g, 1-propanolu 10g i 2-difenylolu 0,2 g. 

Zawiera nadtlenek wodoru. Czas działania do 60 s. Możliwość stosowania u dzieci. 

Opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 7 op. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

DOTYCZY WZORU UMOWY 

Dot. wzoru umowy §3 ust. 1 
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 państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy prosimy o wydłużenie 
terminu dostawy do 5 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w ciągu maksymalnie 5 
dni po otrzymaniu zamówienia mailem. 
 
Dot. wzoru umowy §3  ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw „na cito” do 72 godzin. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. 



 
Dot. wzoru umowy §6 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie §6 w sposób następujący:  

„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą 
Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego 
wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny 
wynikającej z takiego zakupu, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i 
niedostarczonego towaru  wynikającego  z załącznika cenowego  do niniejszej umowy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. 
 
Dot. wzoru umowy §11 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  §11 umowy poprzez dodanie w § 11 ustępu 5  i 6 do 
umowy o następującej treści: 

5. 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. 

6. 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.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 

 
Dot. wzoru umowy §11 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 11 

ustępu 5 o następującej treści: 
5 Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych na okres obowiązywania na terenie 

Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze 
państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 
 
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. 
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. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są 
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie 
istnienia 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 
zastępczych. 
6. Jeżeli Siła Wyższa, 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.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. 

 

Wszelkie zmiany treści wzoru umowy zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

W związku z licznymi pytaniami termin składania ofert zostaje 
przesunięty do 09.02.2021 r. do godz. 10:00. 
 

 

Z poważaniem 
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