
Nr post. 26/2020
Chełmno, dnia  12.11.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania pn. „Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla 
personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego w ZOZ w Chełmnie”, nr post. 26/2020.

Informujemy, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostaw środków ochrony osobistej 

oraz środków do dezynfekcji dla personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego w ZOZ w Chełmnie,  wpłynęły 

pytania, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiamy poniżej:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Oferowane środki dezynfekcyjne do rąk powinny spełniać poniższe minimalne wymagania: 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga działania bójczego przy jednorazowej aplikacji.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga preparatu na bazie mieszaniny alkoholi min. 80 g  

Odpowiedź:  Tak, zamawiający wymaga działania bójczego przy jednorazowej aplikacji.
Tak, zamawiający wymaga preparatu na bazie mieszaniny alkoholi min. 80 .

Pytanie nr 2
Dotyczy: pakietu nr 4
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 – Dezynfekcja rąk dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 
zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym 
MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 
sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 
12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. 
Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych?
Odpowiedź:  Tak,  zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 3
Dotyczy: pakietu nr 4

1. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu  w  formie  żelu  o  właściwościach 
tiksotropowych ułatwiających dozowanie preparatu (w kontakcie ze skórą zmienia postać z żelowej 
na płynną), spełniającego pozostałe wymagania Opisu przedmiotu zamówienia?

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany preparat osiągał wymagane spektrum bójcze w czasie 
higienicznej dezynfekcji rąk?

3. Czy Zamawiający oczekuje,  aby zaoferowany preparat  był  przebadany,  na wymagane spektrum, 
zgodnie z obowiązującymi normami w obszarze medycznym?

Odpowiedź:  Ad 1) Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.
Ad 2)  Zamawiający wymaga.
Ad  3)   Zaoferowany  preparat  musi  być  przebadany  na  wymagane  spektrum,  zgodnie  z 
obowiązującymi normami w obszarze medycznym.

Pytanie nr 4
Dotyczy: pakietu nr  2 - fartuchy chirurgiczne barierowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’10szt. z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 

27  op.  a’10szt?   Ze  względu  na  fakt,  iż  oferowane  fartuchy  są  wyrobem  medycznym,  nie  mogą  być 

rozpakowywane i sprzedawane w sztukach, a najmniejsze opakowanie handlowe zawiera 10szt. fartuchów. 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5
Dotyczy: projektu umowy
Czy Zamawiający wyr  azi zgodę na modyfikację treści umowy w § 3 na:  

„Kary umowne/ odstąpienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności jakichkolwiek naruszeń 

ze strony Wykonawcy postanowień i zobowiązań na siebie przyjętych, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:

a) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki 

Zamawiający ma prawo w przypadku, o którym mowa powyżej, do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, niezależnie od naliczonej kary umownej,



b) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającemu opisowi przedmiotu dostawy i złożonej 

ofercie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiający ma prawo w przypadku, o którym mowa powyżej odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub 

zobowiązać Wykonawcę do wymiany towaru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia wady, na koszt Wykonawcy.

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  umowy  z  przyczyn  zależnych  od 

Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo  obciążyć  Wykonawcę   karą  umowną  w  wysokości  10% 

niewykorzystanej części umowy.”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.


