
 

  

Toruń, dn. 10 września 2019 r. 

 

 

L.dz. SSM.DZP.200.178.2019 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów 

do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, mycia rąk.  

   

 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniu 2 września 2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ. Poz. 3A i poz. 3B - Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do 
higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, Zamawiający wymaga produktu przebadanego zgodnie z 
obowiązująca normą PN EN 1499 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Higieniczne mycie rąk -- 
Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający dopuszcza preparat przebadany zgodnie z normą PNEN-1499, lecz nie wymaga. 
 

Pytanie nr 2 

Pytania do wzoru umowy 
1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany w § 3 ust. 8 - 24 miesięcznego terminu  trwałości na termin 18 

miesięczny ? – przy 24 miesiącach obowiązywania umowy żądanie takiego terminu ważności jest w 
ocenie wykonawcy nieuzasadnione i dość niekorzystne dla wykonawcy. 

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym 
mowa w §4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem 
nieważności), każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz zmiany innych przepisów prawa mających wpływ na 
sposób wykonania umowy i wysokość wynagrodzenia 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych 
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Dostawcę. „ 

3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 lit. a)   użytego w różnym przypadku  określenia 
„opóźnienie” określeniem „zwłoka” w odpowiednim przypadku 

4. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„2. Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin 
roboczych od jej otrzymania. „ Dostawa brakujących towarów lub wymiana towarów wadliwych nastąpi 
w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji”. ? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z siwz. 

 



 

  

Pytanie nr 3 
Proszę o odpowiedź na następujące pytanie: 
poz. 3A, 3B, 3C 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu 
spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w opakowania PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką 
dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i 
zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do 
proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml 
oraz były dostosowane do systemu Sterisol zawęża konkurencję do tylko jednego  Wykonawcy oferującego 
powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze 
rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu 
zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Zapis o braku możliwości składania ofert równoważnych jest 
zapisem nie zgodny z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury 
przetargowej przez    
Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający 
prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zgodnie z siwz. 

 

 

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  10.09.2019 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

