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Wykonawcy w postępowaniu 
 
Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na dostawę środków 
dezynfekcyjnych   
 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania: 
 
Dotyczy zapisów SWZ: 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 
eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby 
produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odp. Wymaga 
 
Dotyczy Umowy: 
2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1  
Czy Zamawiający zgodzi się zmianę formy kary wg. poniższej propozycji: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% 
wartości brutto danego towaru, którego dotyczy  – za każdy dzień zwłoki” 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 
3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści umowy wg. poniższej propozycji: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wymianie wadliwego towaru w 
wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego towaru, którego dotyczy  – za każdy dzień zwłoki” 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 
 
Dotyczy Parametry Techniczne: 
4. Dotyczy pakiet 4 poz. 2: 
Czy  Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 
niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu 
kolorymetrycznego? 
Odp. TAK, wymaga 
 
Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  
10 cm? 
Odp. Dopuszcza 
 
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, 
aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 
Odp. Tak, wymaga 
 
Pakiet 2, poz. 1 
Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone 
czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm 
złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy 
I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików 
Odp. Zapisy pozostają bez zmian 

 
Pakiet 2, poz. 2 
Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone 
czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm 
złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy 
I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików 
Odp. W pakiecie nr 2 jest tylko 1 poz. 
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Pakiet 1, poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat do oceny działający na grzyby w 2 minuty, spełniający pozostałe 
wymagania SWZ? 
Odp. Dopuszcza 
 
Pakiet 1, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści preparat do oceny działający na grzyby w 15 minut w stężeniu 2%, spełniający 
pozostałe wymagania SWZ ? 
Pakiet 1, poz. 8 
Odp. Dopuszcza 
 
Czy Zamawiający dopuści preparat do oceny ze stawką VAT 23%, spełniający pozostałe wymagania 
SWZ ? 
Odp. Dopuszcza 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 7 lutego 2023 r godzina 10:00 
 

/-/Grzegorz Bebłowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


