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                     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                      Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 21.07.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/79/14 

Dotyczy: dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPSK-2 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1:  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu                          

na rozpatrzenie reklamacji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2: Czy w § 7 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego 

od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu 

przysługują kary umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii środków dezynfekcyjnych                  

lub opóźnienia w dostarczeniu środków dezynfekcyjnych wolnych od wad w wysokości 0,5% za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii środków 

dezynfekcyjnych, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia i jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii środków dezynfekcyjnych. 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedawcy bądź 

rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia  (§ 14) – w wysokości 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy.  

c) w przypadku nie odebrania pustych opakowań po preparatach zawierających substancje niebezpieczne, 

przy dostawie nowych  preparatów w wysokości 100 zł.- za każdy przypadek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści do oceny preparat do odkażania skóry i błon śluzowych                   

na bazie powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu oraz wody oczyszczonej, 

dwuwodorofosforanu sodu, jodku sodu, z możliwością stosowania w formie nierozcieńczonego roztworu                        

do dezynfekcji nieuszkodzonej skóry i antyseptyki błon śluzowych, ran oparzeniowych i innych ran lub w formie 

rozcieńczonego roztworu. Opakowanie: 1 litr. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   
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Pytanie 5: Zadanie nr 1, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji 

powierzchni i wyposażenia medycznego (w tym inkubatorów), opartego na bazie pentapotasu 

bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu), o spektrum działania B (Tbc), V, F (Adeno, Polio, Vaccinia, HBV, 

HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S w czasie do 15 min w stężeniu 2%,  o trwałości roztworu roboczego 30 

godzin, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 40g lub a 900g po odpowiednim 

przeliczeniu ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6: Zadanie nr 3, poz. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego 

mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego,                   

na bazie kompleksu trójenzymatycznego, o skuteczności wobec: B(EN 1040, EN 14561), F (EN 1275, EN 

13624, EN 14562), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, w opakowaniach a 2l? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7: dot. pakiet 5: czy Zamawiający dopuści preparat do odkażania skóry i błon śluzowych, 

zawierający kompleksowe związki jodu; koncentrat z możliwością stosowania w różnych rozcieńczeniach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8: zadanie 4: czy Zamawiający dopuści matę antybakteryjną z powłoką bakteriostatyczną w 

rozmiarze 45x115cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

……………………………………………… 

            DYREKTOR SPSK-2 


