Grojec 19.03.2020
W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące sprawy PZOL/SPE/262/16/2020 Dostawa
środków dezynfekcyjnych i środków czystości na rok 2020-2023 Powiatowe Zakłady Opiekuńczo
Lecznicze w Grojcu odpowiadają:


PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz
związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia
wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków
umowy – załącznik nr 3 SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania
wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych
oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi, d/ możliwość waloryzacji cen
ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?
Dotyczy pkt a/ - Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 pkt 2 wzoru umowy
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1
pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin
dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z
nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?
Dotyczy pkt b/ - Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 pkt 1-3 wzoru umowy
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1
pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do
naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało
dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną
sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?
Dotyczy pkt c/ - Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi
z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia
wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej
przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści wzoru umowy Zamawiający wprowadzi
zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z
przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od
umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków
natury prawno-finansowych z tym związanych?
Dotyczy pkt d/ - Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 pkt 3 wzoru umowy
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1
pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby uwzględniało
ono nie przewidzianą zmianę cen producenta, wynikającą z zaistniałej sytuacji?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:


PYTANIE NR 2

Czy w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone
alkoholem ( etanolem ) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na
działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur
i paneli kontrolnych, o spektrum: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z
EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie
do 1 minuty, wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m²,
pakowane w opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym
zawierające 100 szt. Chusteczek?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.


PYTANIE NR 3
Czy w pakiecie nr 1 pozycja nr 4 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji
powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie
alkoholu np.: monitory, stetoskopy, w tym również głowice USG (zalecane przez 10
producentów głowic), na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum
działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota,
Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. potwierdzone normami PN EN
14885 w tym: B – EN 13727 i EN1040 i 13697, F – EN 13624 i EN 1275 i EN 1650, V
– EN 14476 aktywność wobec wszystkich wirusów otoczkowych i EN 14476
(papowawirusy, poliomawirusy, SV40) oraz badanie zgodnie z normą EN 16615?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.


PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający mógłby wydzielić pozycje nr 5,6 i 7 z pakietu nr 1 – co pozwoli na
złożenie oferty konkurencyjnej i da Zamawiającemu możliwość wyboru
najkorzystniejszej ceny?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu dla pozycji 5,6 i 7 z
pakietu nr 1,

