
     Świętochłowice, dn. 24.07.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania na  dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, znak sprawy 
19/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 
pytania:

Pytanie 1
Pakiet 2 pozycja 10
Czy  Zmawiający  w  zakresie  pozycji  10  odstąpi  od  wymogu  „Możliwości  zwiększenia  działania 
dezynfekującego poprzez podniesienie temperatury roztworu do 60 stopni”? 

Odp.: Zamawiający odstąpi od wymienionego wymogu.

Pytanie 2
Pakiet 4 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie  emulsji  do  mycia  ciała  i  włosów pacjenta  zawierającą  w 
składzie octniedyne. Produkt odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry,  posiada neutralne pH , nie 
zawiera  środków  zapachowych  i  barwiących,   zawiera  substancje  pielęgnujące  skórę  alantoinę. 
Kosmetyk, opakowanie 500 ml. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet nr 4, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w 
pozycji emulsji nawilżającej zawierającej glicerynę i witaminę E a nie witaminę F ?

Odp.: Zaszła pomyłka pisarska. Emulsja ma zawierać witaminę E.

Pytanie 4
Pakiet nr 5, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w 
pozycji chusteczek sporobójczych spełniających normę EN 16615 a nie EN 16651.

Odp.: Zaszła omyłka pisarska. Chusteczki mają spełniać normę EN 16615.



Pytanie 5
Pakiet nr 5, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji chusteczek o większym wymiarze 
20x22cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Pytanie nr 1, dot. Rozdział 7, pkt. d
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  oświadczenia  o  posiadaniu  badań  potwierdzających 
działanie  proponowanych  preparatów  i  złożenie  ich  na  każde  wezwanie  Zamawiającego 
w wyznaczonym czasie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7
Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit a) - c). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 5 % szacunkowej wartości 
umowy (...)" na zapis: "w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy (...).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Wzór umowy par.  5 ust.  1 lit  d).  Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości  10 % (...)" na zapis: "w 
wysokości 0,5 %

Odp.: Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 1 lit. d) na :
“d)  w  wysokości  5% niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w 

dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy  na wolny od 
wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie 
umowy.”


