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PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 
 

„Dostawę środków dezynfekcyjnych i masek medycznych” 
 

 Numer sprawy: TP/108/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę środków dezynfekcyjnych i masek medycznych” numer sprawy: 

TP/108/2021 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach  zgodnie z Art. 284 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
Pytanie nr 1 
Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o modyfikację 
par. 3 ust. 1 lit. a  wzoru umowy na następujący: " Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
• za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru, za każdy 
dzień zwłoki, 
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 
niezrealizowanej części umowy netto". 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. 
 
Pytanie nr 2 
Zatracamy się prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż należności objęte fakturą będą płatne w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z Towarem i dokonania 
pokwitowania przyjęcia Towaru, przelewem bankowym na konto Dostawcy podane na fakturze.   
Odpowiedź:   
Należności objęte fakturą będą płatne w terminie zaoferowanym przez Dostawcę (ilość dni) od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z Towarem i dokonania pokwitowania przyjęcia 
Towaru, przelewem bankowym na konto Dostawcy podane na fakturze. 
 
Pytanie nr 3 
W związku z faktem, iż preparaty na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni nie stanowią pełnego 
zabezpieczenia epidemicznego z uwagi na fakt, że alkohol może utrwalać zanieczyszczenia organiczne 
na powierzchniach, nie jest skuteczny w warunkach brudnych, posiada ograniczoną zdolność 
materiałową oraz nie posiada właściwości myjących. Prosimy Zamawiającego, że będzie wymagał 
zaoferowania preparatu bezalkoholowego o właściwościach myjąco dezynfekujących, skutecznego w 
warunkach brudnych (obciążenia organicznego) nie utrwalającego zanieczyszczeń organicznych o 
spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (B subtils) w czasie do 1 minuty? 
 
Odpowiedź:   
Opis jak w SWZ. 
  



Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek medycznych typ II, pakowanych w kartoniki 
bez podajnika? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź:   
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 
  
Pytanie nr 5 
§ 3, ust. 1 a-b- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 
obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: 
-  §3 ust. 1a do kwoty 1% wartości niedostarczonej partii towaru 
-  §3 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej cześci umowy w przypadku odstąpienia 
-  §3 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej cześci umowy w przypadku odstąpienia 
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną 
do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności 
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu 
zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, 
że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego 
z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 
wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może 
zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako 
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara 
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na 
rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje 
nadmierną nierówność stron 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
Pytanie nr 6 
Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców 
zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprostali wzmożonemu 
zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała 
ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie.  
Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy 
nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii 
koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia.  
Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do 
szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce.  
Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu 
się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwa uwagę na fakt, że kupując środki 
dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce, zyskujecie pewność zaopatrzenia w sytuacjach 
krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju. Z naszej 
strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, 
ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala.  
Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu 
oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie niżej opisanych preparatów. 
 
 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna 
zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). 
Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz 
innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz 
końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Dezynfekcja środkiem poprzez spryskiwanie 



lub przecieranie dezynfekowanych powierzchni, nie wymaga spłukiwania wodą. Produkt posiadający 
pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na 
tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum 
bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae)(czas 
działania 30s), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w 
czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt nie powoduje przebarwień, plam, zacieków oraz smug. 
Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób 
medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?  
Odpowiedź:   
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 
  
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy 
klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w 
miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę 
pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany 
do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką 
mamy obecnie do czynienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane  zmiany w projektowanych postanowieniach 
umowy. 
  
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 
r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał 
kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze 
stanu epidemii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie postępował w kwestii kar umownych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
prawem, w tym przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). 
   
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający 
wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy 
w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez 
wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego 
niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym 
związanych? 
 



Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawartych w SWZ projektowanych postanowieniach umowy 
zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie wprowadzenia umownego prawa odstąpienia od 
umowy dla wykonawcy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ale niezależnych od niego bez 
ponoszenia skutków prawno-finansowych .  
  
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków 
epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez 
wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy 
– klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji 
cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, 
to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w 
taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych 
związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawartych w SWZ projektowanych postanowieniach umowy, 
zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie wprowadzenia klauzul umożliwiających zmianę ceny 
zaoferowanej przez wykonawcę w przypadku zmiany cen producenta, jeżeli wykonawca nie jest 
producentem.  
  
Pytanie nr 11 
Czy w Załączniku nr 5a do SWZ – Zamawiający mógłby dopuścić preparat wyłącznie na bazie etanolu 
45g/100g (57%), zarejestrowany jako wyrób medyczny do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, 
ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., 
V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min.? 
Odpowiedź:  
Nie. Wyrób musi spełniać minimalne wymagania zawarte w SWZ.  
  
Pytanie nr 12 
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie 
filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? 
Odpowiedź:  
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 

Pytanie nr 13 
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę lub troki, posiada 
sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy 
ok.25 g/m2? 
Odpowiedź:  
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 

Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby 
zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które 
umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów 
ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach? 
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania 
jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne 
COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może 



natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, 
rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania 
reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. 
  
Pytanie nr 15 
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby 
medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników 
zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy 
następujący zapis? 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego 
odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. 
  
Pytanie nr 16 
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony 
wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym 
skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. 
  
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy 
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia 
zgodności towaru z zamówienie? 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia takiego wymogu, natomiast sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z 
zamówieniem jest niezbędne dla otrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru przez Dostawcę. 
  
Pytanie nr 18 
„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane 
oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz 
bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. 
W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych 
rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie 
zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i 
jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych 
wymagań?” 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
dostarczenia towaru o wymaganych parametrach opisanych w SWZ. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuści maski medyczne wykonane z trzech warstw włókniny o gramaturze 3 x 25 
gram, typ II? 
Odpowiedź:  
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 
 



Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Maska medyczna jednorazowa, chirurgiczna. Wykonana z 
trzech warstw  niepylącej włókniny (min. 17g/m2 + 25g/m2 + 17g/m2) o wymiarach 17,5 x 9,5 cm, 
posiadająca wkładkę modelującą na nos, odporna na rozpryski, mocowana na elastyczne tasiemki, 
wykonane z miękkiej włókniny, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, niejałowa. 
Skuteczność filtracji bakterii BFE ≥98%. Pakowane w kartonik, podajnik z możliwością pojedynczego 
wyjmowania. Maska zgodna z normą PN-EN 14683:2019+AC:2019, typ II. Kolor niebieski. 
Odpowiedź: 
 Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 
  
Pytanie nr 21 
Prosimy o dopuszczenie preparatu opartego na mieszaninie alkoholi (etanolu i izopropanolu) o 
zawartości 75g/ 100 g spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź:  
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać. 
  
Pytanie nr 22 
Prosimy o dopuszczenie do oceny środka dezynfekcyjnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, 
urządzeń i wyposażenia medycznego. Gotowy do użycia preparatu alkoholowego opartego, na bazie 
etanolu 57 g/w  oraz alkoholu propan-2-ol - 6g w 100g wyrobu, o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym, prątkobójczym w tym wobec prątków gruźlicy, pełne działanie wirusobójcze. Środek 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni w obszarze 
medycznym. Dezynfekcja środkiem poprzez spryskiwanie lub przecieranie dezynfekowanych 
powierzchni, nie wymaga spłukiwania wodą. Czas działania preparatu od 30 sekund do 2 minuty 
(działanie grzybobójcze). Preparat nie powodujący przebarwień, plam, zacieków i smug.  
Odpowiedź:  
Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.  
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