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DZP.26.45.01.2020 

WYKONAWCY 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „dostawę środków 
do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych, endoskopów, pomieszczeń, basenów, kaczek na rzecz 
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.” (nr sprawy 45/2020) 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 

zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 
Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1: Pakiet 1, poz. 16 
W związku z zakończeniem produkcji preparatu wymaganego przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie 
równoważnego produktu do mycia endoskopów giętkich obecnie stosowanego w Państwa szpitalu. Preparat 
płynny w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Bez związków powierzchniowo czynnych  
i fosforanów. pH ok.7. Stężenie roztworu roboczego 0,5-1%. Możliwość stosowania w myjniach 
ultradźwiękowych. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 23. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 
2L  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 2: Pytanie dotyczące zapisów umowy  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 7. ust. 2,3,5,6 
2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 
w terminach określonych w §4 ust. 4 i w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego). Za niedopuszczenie przedmiotu umowy Zamawiający uznaję również zakup 
interwencyjny , o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych 
asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto. 
5. W przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa §4 ust. 2 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody 
Kierownika Działu zaopatrzenia lub wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej faktury na ten sam 
asortyment znajdujący się w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust.2 Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 50 zł brutto, za każde stwierdzenie naruszenia zapisów Umowy. 
6. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w  
§ 4 ust.10 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień  opóźnienia w dostarczenia ww dokumentów. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w  § 7 ust. 5 i 6. 
Zamawiający wyraża zgodę  na modyfikację zapisów w § 7. ust. 2 i 3. 
 
Pytanie Nr 3: dotyczące zapisów SIWZ 
Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych 
(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) 
Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej 
(dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?  
W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 4: dot. zapisów SIWZ pkt. 2 podpunkt 2.1 pkt 5)  oraz zapisów umowy projektu umowy           
§4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostaw tzw. „na cito” dla pakietu nr 3 do 24 godzin w dni 
robocze? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §7 ust 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto złożonego 
zamówienia i zrezygnuje z naliczania kary w wysokości 100 zł? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 6: dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §7 ust 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto złożonego 
zamówienia i zrezygnuje z naliczania kary w wysokości 100 zł? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 7 dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §7 ust 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 50 zł ? 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
     

 
 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


