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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 15/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków dezynfekcyjnych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy części 2 poz. 1) 

„Prosimy o dopuszczenie kremu bez zawartości prowitaminy B5 spełniającego pozostałe wymagania 

swz.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany krem bez zawartości prowitaminy B5. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Umowy § 1 ust. 5) 

„Mając na uwadze, że trwa jeszcze stan epidemii Covid i w każdej chwili mogą wystąpić problemy  

z dostawami asortymentu do dezynfekcji, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy 

dozowników, o którym mowa w § 1 ust. 5, do 21 dni” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego terminu.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Umowy § 6 ust. 2) 

„Mając na uwadze, że dozowniki są przekazywane Zamawiającemu nieodpłatnie prosimy  

o zmniejszenie kary umownej, określonej w § 6 ust. 2 wzoru umowy do  kwoty 20 zł za każdy dzień 

zwłoki” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

Treść pytania:  
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Pytanie 4 (dotyczy Umowy § 6 ust. 3) 

„W celu miarkowania kar prosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,5% ceny brutto 

niezrealizowanego towaru” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy użyczenia bezpośrednio  

z producentem lub też importerem środka dezynfekcyjnego dla którego dedykowane są dozowniki.  

W przypadku niektórych producentów ułatwi to późniejszy serwis  dozowników” 

 

Odpowiedź:  

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Zamawiający uzgodni w kontaktach roboczych, że w sprawach 

serwisowych będzie się zwracał bezpośrednio do producenta, ale Zamawiający nie będzie z nim 

zawierać umowy i przez cały okres wykonywania zamówienia użyczającym będzie Wykonawca.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy części 1 poz. 4) 

„Czy Zamawiający miał na myśli preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta zawierający  

w składzie octenidynę. Produkt nie zawierający mydła, chlorheksydyny, triclosanu, alkoholi. Produkt 

nie powodujący podrażnień, o właściwościach pielęgnujących dzięki zawartości allantoiny, ph. 4,8 - 

5,2 / 20 °C. produkt o działaniu dekontaminującym. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy części 1 poz. 9) 

„Czy Zamawiający miał na myśli preparat w postaci gotowego do użycia płynu do pielęgnacji jamy 

ustnej. Produkt zawierający octenidynę, o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do 

dekontaminacji niepożądanych organizmów wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem 

dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega i redukuje nieprzyjemne 

zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.” 
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Odpowiedź:  

Tak.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy części 1 poz. 10) 

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe do dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni  

i urządzeń, nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym etanol-25 g i propan-1-ol-35 g w 100g 

płynu, nie zawierające aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych; 

wykazujące skuteczność w stosunku do: B, Tbc, MRSA, F(c.albicans), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, 

Rota, Noro) w czasie 1 minuty, Adeno do 2 minut, z możliwością rozszerzenia o Polio; chusteczki  

z włókniny wiskozowej o wymiarach 20 cm x 20 cm, wyrób medyczny, opakowanie 220 szt. 

chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. 

Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych opakowań.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane chusteczki alkoholowe i wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę 

dot. opakowania zawierającego 220 szt. pod odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. W kwestii 

sposobu przeliczenia ilości opakowań należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy części 1 poz. 11) 

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (głowic 

ultradźwiękowych, sond TEE), nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego, 

bez zawartości alkoholu i pochodnych guanidyny; gotowe do użycia. Spektrum działania B, F, 

V(adeno, noro), S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min. Redukcja wszystkich patogenów w tym Tbc 

czasie max 15 minut. Chusteczki o wymiarach min. 20 cm x 30 cm, gramatura 50 g/m2, wyrób 

medyczny kl IIb, opakowanie 50 szt. Po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane chusteczki i wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę dot. 

opakowania zawierającego 50 szt., pod odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. W kwestii 

sposobu przeliczenia ilości opakowań należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy części 1 poz. 14) 

„Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat 

dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia 
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pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do 

dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. 

Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae,M.avium), F (C. albicans), 

grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach 

niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Produkt biobójczy. Opakowanie 300 tabl. Po 

odpowiednim przeliczeniu ilości.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany preparat i wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę dot. 

opakowania zawierającego 300 tabletek, pod odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. W kwestii 

sposobu przeliczenia ilości opakowań należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 


