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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 06.08.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/50/13 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. 
 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Wykonawca nr 1 
Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 2 poz. 3 Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw 
składający się z 6 op. a 5L z dołączonymi dwoma opakowaniami a 60 testów? Produkt, który chcemy 
zaoferować spełnia wszystkie pozostałe zapisy SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 2 poz. 3 Zamawiający dopuści złożenie jako próbki, w miejsce 
trzech opakowań a 1L, jednego opakowania a 5L? Opakowanie handlowe produktu, który chcemy 
zaoferować to kanister a 5L, unikniemy w ten sposób dzielenia opakowania handlowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2 poz. 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 2 poz. 3 Zamawiający dopuści złożenie jako próbki, w miejsce 
opakowania a 100 szt. testów, dwóch opakowań a 60 testów? Opakowanie handlowe produktu, który 
chcemy zaoferować to tubka a 60 testów, unikniemy w ten sposób dzielenia opakowania handlowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 3  
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 3, w przypadku zaproponowania produktu w kanistrach a 5L, 
Zamawiający oczekuje zaproponowania zaokrąglenia ilości opakowań do 230L czyli 46 opakowań a 
5L? Czy też wyceny ułamkowej ilości  tj. 45,2 opakowań a 5L? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 3  
Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 3 Zamawiający dopuści złożenie jako próbki, w miejsce trzech 
opakowań a 1L, jednego opakowania a 5L? Opakowanie handlowe produktu, który chcemy 
zaoferować to kanister a 5L, unikniemy w ten sposób dzielenia opakowania handlowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 5 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 5 Zamawiający dopuści złożenie jako próbki, w miejsce trzech 
opakowań a’100 tabletek, jednego opakowania a’300 tabletek? Opakowanie handlowe produktu, który 
chcemy zaoferować to puszka a’300 tabletek, unikniemy w ten sposób dzielenia opakowania 
handlowego. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Wykonawca nr 2 
Zadanie nr 2 poz. 1, 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach a 2L z dozownikiem, z 
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zadanie nr 2 poz. 1, 2 
W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktów przeznaczonych do mycia 
narzędzi i instrumentów medycznych i endoskopów, a Norma PN-EN 14885:2008 nie dotyczy 
preparatów przeznaczonych do mycia narzędzi i instrumentów medycznych i endoskopów, prosimy o 
odstąpienie od wymogu załączenia do oferty oświadczenia dotyczącego badań pod kątem zgodności z 
normą PN-EN 14885:2008 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 2 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w koncentracie w płynie, nie 
wymagającego aktywatora, do dezynfekcji narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich 
temperatur oraz do wrażliwych narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, 
do manualnej dezynfekcji endoskopów, sond ultradźwiękowych, przyrządów anestezjologicznych, 
preparatu na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, spektrum w czasie 15 minut: B (PN-EN 13727, 
PN-EN 14561), Tbc (PN-EN 14348, PN-EN 14563), F (PN-EN 13624, PN-EN 14562),  wirus Adeno 
(PN-EN 14476), wirus HIV, wirus HBV, wirus HCV, wirus Vaccinia, w czasie 30 minut wirus Polio, 
w czasie 6 godzin S (Clostridium difficile), w opakowaniach a 5L, z paskami do testowania (50 szt. 
pasków w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań)? Produkt kompatybilny z 
detergentem enzymatycznym. Wyrób medyczny. Roztwór roboczy uzyskuje skuteczność 
mikrobiologiczną przez 14 dni. Oferowany przez nas preparat jest doskonale tolerowany przez 
materiały, nie powoduje matowienia elementów optycznych. Preparat jest przystosowany do 
stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi. 
W związku z tym, że oferowany produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji chemicznej 
endoskopów termolabilnych oraz norma PN-EN 15883:2010 określa wymagania i badania dotyczące 
myjni-dezynfektorów do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych, prosimy o odstąpienie 
od wymogu załączenia do oferty oświadczenia dotyczącego badań pod kątem zgodności z normą PN-
EN 15883:2010. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 2 
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są preparaty enzymatyczne oraz preparat aldehydowy, 
a nie preparaty na bazie kwasu nadoctowego, prosimy o odstąpienie od wymogu Oświadczenia Firmy 
Olympus o możliwości zastosowania zaoferowanych preparatów do myjni endoskopowej mini ETD2 
Plus PAA, do której przeznaczone są preparaty na bazie kwasu nadoctowego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 6 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowego preparatu Mikrozid Sensitive 
Liquid, który jest gotowy do użycia, jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów 
i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpieczny w 
stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, zawiera chlorek benzylo-
C12-16-alkilodimetylowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe związki amoniowe, 
chlorek benzylo-C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowy, spektrum działania w czasie do 
1min: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40), spektrum działania w 
czasie do 15min: prątki gruźlicy (PN-EN 14348). Preparat posiada opinię z Oddziału 
Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału 
Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii. Opakowania 1L ze spryskiwaczem 
spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający unieważnił zadanie nr 6 w dniu 02-08-2013 r. 
 
Zadanie nr 8 poz. 1 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek Mikrozid Sensitive 
Wipes, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania nasączonych preparatem 
opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierającego 
alkoholi, aldehydów i fenoli, spektrum działania w czasie do 1min: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, 
HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40), spektrum działania w czasie do 15min: prątki gruźlicy (PN-EN 
14348). Wkłady do opakowań twardych z Poz. 2 zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. 
Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zadanie nr 8 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek Mikrozid Sensitive 
Wipes, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania nasączonych preparatem 
opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierającego 
alkoholi, aldehydów i fenoli, spektrum działania w czasie do 1min: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, 
HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40), spektrum działania w czasie do 15min: prątki gruźlicy (PN-EN 
14348). Opakowania twarde typu dozownik, kompatybilne z wkładami z poz. 1, które można 
uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek. Wyrób medyczny. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Zadanie nr 9 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu woda w oleju, sprzyjającego 
regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, 
polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, zawierającego ciekłą parafinę, olej rycynowy, glikol 
propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 500ml? Produkt 
przetestowany dermatologicznie. Oferowany przez nas preparat skutecznie nawilża skórę oraz reguluje 
poziom lipidów skóry, szczególnie po częstym myciu i dezynfekcji rąk oraz nie osłabia efektu 
mikrobiologicznego środków stosowanych do dezynfekcji rąk. Kosmetyk. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 12 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu, służącego do 
chemiczno – termicznego aldehydowego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania 
endoskopowego np. fibroskopów w urządzeniach do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów? 
Oferowany prze nas preparat zawiera: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki 
kompleksujące. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. 
Preparat w stężeniu 1% w temperaturze 50-60°C oraz w czasie oddziaływania 5 minut jest skuteczny 
wobec: bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova 
SV470, Parwowirus (PN-EN 14476), Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori. Wartość pH 
koncentratu: ok. 3,6, wartość pH roztworu użytkowego  1%: ok. 7,0. Preparat w płynie w 
opakowaniach a 5L. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zadanie nr 12 poz. 1 
W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania środka dezynfekcyjnego, a norma PN-EN 
15883:2010 określa wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów do dezynfekcji chemicznej 
endoskopów termolabilnych, prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty oświadczenia 
dotyczącego badań pod kątem zgodności z normą PN-EN 15883:2010. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie dotyczące umowy   
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
wynikającej z przepisów prawa, dopuszcza zmianę ceny brutto umowy, a więc zmianie ulegnie cena 
brutto umowy, a cena netto umowy pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana ceny brutto umowy 
zostanie wprowadzona aneksem. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść umowy w § 1 dopisuje się pkt. 8 i 9 o treści: 
§ 1 

8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Sprzedający 
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT 
(zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny 
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jednostkowej netto; 
9.Zmiana ceny, o której mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedający zobowiązany jest 
poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT)  
 

Wykonawca nr 3 
Dotyczy pakietu nr 4 
1/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie preparatu: 
- do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętów, 
-  do zamgławiania pomieszczeń,  
- na bazie aktywnego tlenu, 
-czasowe zabarwienie roztworu roboczego–wskaźnikiem aktywności,       
- spektrum działania:  F, V, B  w czasie do 15 min, 
- opakowanie 200 g saszetka? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Wykonawca nr 4 
1. Czy w zadaniu nr 6 Zamawiający dopuści preparat o spektrum B(włącznie z MRSA) 30 sek., F (C. 
albicans) 30 sek., V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Rota) konc. 30 sek., V 
(Polyoma) 2 min, w opakowaniu 1L? 

   Odpowiedź: Zamawiający unieważnił zadanie nr 6 w dniu 02-08-2013 r. 
 
Wykonawca nr 5 
1.    Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. 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 więcej niż 10% wartości brutto 
zamówionej lub zareklamowanej partii produktów leczniczych 
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  
Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać 
nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności 
wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający 
dopuszcza zmianę § 12 ust 1d Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości 
obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, 
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) 
wysokość stawek VAT."  
       Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 
udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania 
czynników cenotwórczych. 
       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje 
zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena 
stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę. 
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       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na 
poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek 
VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu 
aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny 
skutkującej odrzuceniem oferty). 
       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione 
obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w 
sprzeczności z prawem zamówień publicznych. 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje treść umowy w § 1 dopisuje się pkt. 8 i 9 o treści: 
§ 1 

8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Sprzedający 
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT 
(zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny 
jednostkowej netto; 
9.Zmiana ceny, o której mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedający zobowiązany jest 
poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z VAT)  
 
Wyjaśnienie zamieszczane jest na więcej niż 6 dni przed terminem składania ofert w związku z 
powyższym Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2013 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2013 r. o godz. 11:00  

 
 
 
 
 
 Z poważaniem  


