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(08-21) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach nr 3 Samodzielny Publiczny  

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 13.10.2021 r. 
Znak sprawy: 08/2021 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, w 
tym: środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu 
endoskopowego, itp.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00224623/01 z dnia 07 
października 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE NR 3 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 5) 
Czy w pakiecie nr 5 – Zamawiający mógłby dopuścić bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia preparat na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych 
oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice 
USG, pH 5,5 - 6,5, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus 
grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut, o  ph koncentratu 6-8, który może być stosowany do 
powierzchni mających kontakt z żywnością z dołączanym wysokiej klasy spryskiwaczem? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 2  
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 informuję, iż treść załącznika nr 4 do SWZ Główne postanowienia umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 3  
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 potwierdza, że nie będzie naliczał kar umownych w przypadku gdy Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu, że nieterminowa dostawa lub opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji wynika bezpośrednio ze 
stanu epidemii. 
 
Pytanie 4  
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 
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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 wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 
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 informuję, iż treść załącznika nr 4 do SWZ Główne postanowienia umowy pozostaje bez zmian. 
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