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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/2022. Nazwa
zadania: Dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego
użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze
w 2022 roku.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:
Zał. 1c, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Skinman Soft Protect
płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania zawierający
w 100 g produktu : 89 g etanolu. Z zawartością substancji pielęgnujących: witaminą E, gliceryną
i pantenolem. Bezbarwny. Spektrum działania B, MRSA, F( C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV,
HSV, VACCINA, ROTA, Adenowirus, Poliowirus, Noro). Dezynfekcja higieniczna - 20 sek.
Opakowanie 500 ml, 5l.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie:
Zał. 1c, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Incidin Liquid gotowego
do użycia środka na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Skład 35,0 g 2propanol, 25,0 g 1-propanol. 0,375 g amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych o
działaniu mikrobójczym. Bez zawartości dodatkowych substancji ( aminy, QAV, aldehydu,
fenolu). Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, MRSA, F, TBC, V
(HIV, HBV, HCV, HSV, ROTA, ADENO w czasie od 30 s do 1 min. Opakowanie 1l ze
spryskiwaczem.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę.

Pytanie:
Zał. 1c, poz. 3:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczki typu Incidin Alcohol wipe to
szybko działających, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji wyrobów medycznych
odpornych na działanie alkoholu. Skład: 35 g propan-2-ol, 25 g propan-1-ol bez zawartości
dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V( HIV, HBV, HCV, ROTA)
warunki czyste i brudne do 1 min. Opakowanie tuba 90 szt i wkład 90 szt z odpowiednim
przeliczeniem do pełnej ilości opakowań.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę.
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Pytanie:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w formularzu ofertowym w cenie oferty w zakresie
zad. 3 należy podać cenę dla preparatów do mycia i Dezynfekcji ( zał. nr 1c do SWZ).
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Dot. wzoru umowy §5,
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści.
„7.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 .
8.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.7.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
Pytanie:
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
Pozostałe warunki SWZ i załączników obowiązują bez zmian.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje w sposób istotny modyfikacji treści
specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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