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Lipno, dn. 17.06.2022 r. 
 
Znak postępowania: ZP/13/2022 
 
 

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp na dostawę środków do dezynfekcji do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipno 
 

Na podstawie art. 284  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ.  

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania              
i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
 
Pytanie: dotyczące zapisów umowy – paragraf 6 ustęp 1 podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zmniejszenie wysokości podanej kary do 2% ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ. 
  
Pytanie: dotyczące zapisów umowy – paragraf 6 ustęp 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy nie 
przekroczyła 20% wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto, określona w §3 ust. 1 ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ. 
  
Pytanie: Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 6 nadając mu treść: Maksymalna wysokość kar umownych 
jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy, to 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
określonego w §3 ust. 1. Dotychczasowy zapis jest rażąco niekorzystny dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ. 
  
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę §12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed 
wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego 
ugodowego załatwienia”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie: pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci tabletek o masie 2,75 g 
zawierającą 1,5 g aktywnego chloru, spełniające pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 3. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjąco 
dezynfekcyjny do dużych powierzchni typu Taski Sprint Degerm (ulotka w załączeniu) zawierający w 
składzie: czwartorzędowe związki amonowe i chlorki, przebadany zgodnie z wymaganymi normami , 
skuteczności mikrobójczej - w stężeniu 0,5% bakterie (w tym Legionella, grzyby C albicans, prątki (M 
avium oraz M terrae) wirusy HIV, HBV, HCV, Vaccinia Rota z możliwością poszerzenia działania wobec 
Noro, Adeno oraz grzybów A niger , posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na 
oddziałach położniczo-ginekologicznych i noworodkowych? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
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 Pytanie: pakietu nr 3. Dotyczy poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i 
dezynfekcji wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów 
medycznych oraz  różnego rodzaju wyposażenia, na bazie chlorku didecylodimetyloamonu, N-(3-
aminopropylo)-N-dodecylopropanu, diaminy, o wysoce wydajnym i ekonomicznym – nawet 400 litrów 
r.r. z 1 litra koncentratu o możliwości użycia w bardzo niskim stężeniu i krótkim czasie 0,25% - 5 min, 
skuteczność biobójczaa – Bakterie (EN 13727, EN 14561) – 5 min, Drożdże – (EN 13624, EN 14562 – 
5 min, EN 13697a – 15 min), Wirusy – EN 14476:2013+A1:2015 – 15 min, EN 16777:2018 – 10min)? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 4. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy zawie-
rający w składzie etanol 700mg/g , skuteczność biobójcza: B, F, , Tbc – 1 min, V (HIV, HBV, HCV, Vaci-
cinia, Adeno, Rota, Noro – 30 s, Polio – 5 min, Papova SV40 – 15 min? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 4. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji po-
wierzchni oraz głowic USG na bazie czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: 
bakteriobójcze - 5 min, drożdżakobójcze ( DGHM ) - 5 min, wirusobójcze HBV/HCV/HIV ( RKI/DVV ), 
BVDV, Vaccinia, Rota ( EN 14476 ) - 5 min; Papova wirus - 15 min, poszerzone o działanie prątkobój-
cze ( M.tuberculosis - 15 min. M.terrae - 30 min. M.avium - 15 min. )? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 4. Dotyczy poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do dezynfekcji 
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie QAV, z 
dodatkiem niewielkiej ilości alkoholu do 2,6% ułatwiających odparowanie z powierzchni, o wymiarach 
13x19 cm, wykazujące działanie biobójcze wobec B wg EN 13697- faza 2 etap 2, F wg EN 13697- faza 
2 etap 2, V(HBV,HCV,Adeno,Noro,Corona,HSV,H1N1) wg EN 14476 faz 2 etap 1 w czasie 5 minut z 
możliwością rozszerzenia o Tbc (M.terrae) w czasie dłuższym, konfekcjonowany w opakowaniach typu 
tuba po 100 szt. chusteczek? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 5. Czy Zamawiający dopuści do oceny powszechnie stosowany w jednostkach 
medycznych, bezbarwny preparat alkoholowy typu AHD 1000, na bazie etanolu  do dezynfekcji skóry 
pacjenta przed zabiegami, iniekcjami, punkcjami, operacjami oraz przed wszystkimi zabiegami 
przebiegającymi z przerwaniem ciągłości tkanek. (potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych i 
certyfikacie RKI), brak przeciwwskazań do stosowania u noworodków, gotowy do użycia, 
zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, spełniający pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 10. Dotyczy poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Neodisher 
endo Clean o parametrach zgodnych z załączoną ulotką? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
  
Pytanie: pakietu nr 10. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Neodisher 
endo Sept GA o parametrach zgodnych z załączoną ulotką? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z SWZ.  
 


