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Postępowanie nr: DZP/PN/67/45/2020 
Warszawa, dnia 07.01.2021 r. 

 
Do wszystkich zainteresowanych 

 
O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

Zakup i sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych  
dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 
Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:  
 
1. Czy do pakietu 8  Zamawiający dopuści emulsję do pielęgnacji rąk w opakowaniu 500 ml? Proszę 

o określenie wielkości opakowania  emulsji do pielęgnacji rąk (pakiet 8) Czy ma to być pojemnik  
z dozownikiem czy bez? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga wielkość opakowania 500 ml z pompką.  
Zabawiający modyfikuje opis Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 8 Emulsja do pielęgnacji rąk:  
w tabela nr 3 Jednostka miary otrzymuje brzmienie „op 500 ml z pompką”. 

 
2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 7 poz. 5 i dopuści: Suche 

chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej 
włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy, do nasączenia dowolnym preparatem 
myjąco - dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym (np. Pakiet 8, poz. 1), gramatura 70g/m2, bez 
okresu ograniczającego aktywność po zalaniu preparatem, wymiary chusteczki 30x34cm, 
opakowanie zawierające 100 sztuk chusteczek (wiaderko z wkładem w środku + wkłady do 
wiaderka lub puste wiaderko + wkłady do wiaderka). Lub Suche chusteczki do dezynfekcji 
powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką 
poliestru, celulozy i wiskozy, do nasączenia dowolnym preparatem myjąco - dezynfekcyjnym lub 
dezynfekcyjnym (np. Pakiet 8, poz. 1), gramatura 70g/m2, bez okresu ograniczającego 
aktywność po zalaniu preparatem, wymiary chusteczki 18x25cm, opakowanie zawierające 300 
sztuk chusteczek (wiaderko z wkładem w środku + wkłady do wiaderka lub puste wiaderko + 
wkłady do wiaderka). W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU 
PRZELICZENIA I OKREŚLENIE CO ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI (wiaderko z wkładem w 
środku + wkłady do wiaderka czy puste wiaderko + wkłady do wiaderka). 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
3. Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o: 

- modyfikację par. 8 ust. 1 wzoru umowy na następujący: " (...) w  wysokości  0,5 
%  wartości  brutto  przedmiotu  umowy niedostarczonego  w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki (...)"; 
- modyfikację par. 8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: " (...)  wysokości  0,5 %  wartości brutto 
zareklamowanego lub brakującego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki(...)";  
- modyfikację par. 8 ust. 3 wzoru umowy na następujący: " (...) 
w  wysokości  10  %  wartości  brutto niedostarczonego towaru"; 
- wprowadzenie do przyszłej umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, 
w przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta.  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
4. Pakiet 4. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści  preparat Chloramix DT a 300tabl, obecnie 

stosowany w Państwa placówce, spełniający wymogi SIWZ o skuteczności sporobójczej przy 
10000 ppm w 15 min. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza preparat Chloramix DT a 300tabl. 

 
5. Pakiet 11. Poz. 1 Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu odo neutralizacji, 

zmiękczania i płukania kaczek, basenów itp., zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory 
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twardości i związki chroniące przed korozją, dozowanie 1-3ml/l, o pH koncentratu ok. 1,3 i 
roztworu użytkowego ok. 4,5,  o szerokiej tolerancji materiałowej m. in. wobec stali szlachetnej, 
aluminium i tworzywami sztucznymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w 
opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Preparat obecnie stosowany 
w Państwa placówce. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
6. 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 w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 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? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Art. 15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 
dnia 2 marca 2020 r. ((Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) umożliwia Zamawiającemu, na podstawie 
otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, wprowadzenie zmian w umowie w przypadku gdy 
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie umowy. Brak 
podstaw do szczegółowego regulowania tej kwestii w niniejszej umowie. 

 
7. 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. 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? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Art. 15r ust. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) stanowi, że: jeżeli 
umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub 
odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z 
powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy (Wykonawca) w stanowisku (oświadczenia i 
dokumenty) przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność 
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. Następnie, po ocenie, czy 
te okoliczności miały wpływ na należyte wykonanie umowy, strony mają możliwość zmiany 
umowy. Brak podstaw do szczegółowego regulowania tej kwestii w niniejszej umowie. 

 
8. 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, 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?  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. 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 
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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 w zgodzie z 
dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 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? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Brak podstaw do wprowadzania bliżej nieokreślonych kaluzul dotyczących zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy na obecnym etapie. Wszelkie zmiany umowy będą rozpatrywane 
indywidualnie, po zaistnieniu określonych okoliczności, w stosunku do Wykonawcy na podstawie 
odrębnych przepisów prawa, w tym ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ((Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) 

10. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: Czy w pakiecie nr 11 – Zamawiający mógłby 
dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej 
kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia 
kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH 
koncentratu 2,0 +/- 0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory 
korozji, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 5 poz. 1 produktu równoważnego o lepszych 

parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj: Enzymatyczny 
koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych oraz endoskopów na 
bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa 
zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do 
dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może 
być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, 
gumy, tworzyw sztucznych.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) F (C.albicans), Tbc (M.terrae, 
M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, Ebola), Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, 
Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, 
faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5 l z odpowiednim przeliczeniem 
ilości Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis ogranicza konkurencje i nie pozwala ubiegać się o 
zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce o ograniczenie kosztów i wymierne korzyści 
finansowe wnosimy jak na wstępie 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 6 poz. 1 produktu równoważnego o lepszych 
parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj: Koncentratu w płynie 
na bazie aminy i QAV,  bez zawartości chloru, aldehydów i fenoli. Przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji powierzchni (unity, łożka lekarskie, stoły operacyjne, aparatura, podłogi, ściany) oraz 
do powierzchni mającej kontakt z żywnością.  Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej . 
Posiadający opinię producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na 
tworzywo ABS i materiały obiciowe. Spektrum działania dla warunków brudnych: B,   F (C. 
Albicans)  V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) - 0,5 % w 15 min., Adeno - 0,5% w 30 min, ,  Polio  
1% w 15 minut, Tbc (M. Terrae i M. Avium) EN 14348 1% w 15 min. Na potwierdzenie 
skuteczności żądanego spektrum i czasu działania - aktualne dokumenty z przeprowadzonych 
badań. Produkt posiadający podwójną rejestrację: wyrób medyczny i produkt biobójczy. 
Posiadający pozytywną Opinię Centrum Zdrowia Dziecka.  W cenę preparatu wliczone 4 pompy 
dozorujących kompatybilnych z oferowanym produktem. Opakowanie 1l z wbudowanym 
dozownikiem  i 5l. Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis ogranicza konkurencje i nie pozwala 
ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce o ograniczenie kosztów i 
wymierne korzyści finansowe wnosimy jak na wstępie 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 7 poz. 1 produktu równoważnego o lepszych 

parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj: Preparat alkoholowy 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.  Może być stosowany do powierzchni 
mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków 
nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.  Skład: etanol,  
2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych (zawartość alkoholi min. 60 g w 100 
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g płynu) . Gotowy do użycia, bezbarwny.  pH 6,75 - 8,25 Spektrum działania zgodnie z normą EN 
14885:  F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym,  B (w tym 
MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy 
otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy 
wysokim obciążeniu organicznym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 
Wyrób medyczny kl II a i dodatkowo rejestracja jako produkt biobójczy co umożliwia  stosowanie 
preparatu do wszystkich powierzchni również nie będącymi wyrobami medycznymi np. poręcze , 
klamki itd. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym.  Produkt posiada pozytywną opinię 
Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. W trosce o ograniczenie kosztów 
zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą 
konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
14. Zwracamy się z prośba o wydzielenie z Pakietu 7 poz. 1 do odrębnego pakietu co umożliwi 

zwiększenie konkurencji, a Zamawiającemu da możliwość uzyskania niższej ceny. Obecny Pakiet 
ogranicza konkurencję i nie pozwala się ubiegać o zamówienie szerszemu gronu oferentom. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie Nr 8  poz. 1 Nawilżający krem pielęgnujący i 
chroniąca skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, posiadający bogatą 
formułę m.in. glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E. Polecany dla osób narażonych na 
wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia, dezynfekcji i używania rękawic 
ochronnych. Posiadający badania dermatologiczne. Kosmetyk. Prosimy o określenie wielkości 
opakowania jaką należy zaproponować? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga wielkość opakowania 500 ml z pompką.  
Zabawiający modyfikuje opis Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 8 Emulsja do pielęgnacji rąk:  
w tabela nr 3 Jednostka miary otrzymuje brzmienie „op 500 ml z pompką”. 
 

16. Prosimy o dookreślenie jaki termin dostaw przewiduje Zamawiający dla zamówień częściowych? 

Odpowiedz: Zamawiający doprecyzowuje termin dostaw częściowych, załącznik nr 6 do SIWZ, 
wzór umowy, § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy oraz inne 
szczegółowe warunki dostawy Zamawiający określi w zamówieniach przekazywanych 
Wykonawcy faxem na numer…………………. lub pocztą elektroniczną na adres 
..................................... Jednostkowe zamówienia będą realizowane w terminie 1 dnia roboczego 
od złożenia zamówienia/ w przypadku wyrobów medycznych 2 dni robocze od złożenia 
zamówienia. Jeżeli dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 
magazynu tj. w dniu roboczym po godz. 14:00, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po wyznaczonym terminie. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia 
pracownika Magazynu.” 
 
 

UWAGA !!! 
Zamawiający: 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540397098-N-2021 
z dnia 07.01.2021 r. – udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipin.edu.pl przedłuża termin 
składania ofert w sprawie DZP/PN/67/45/2020 do dnia: 

12.01.2021 r., godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.01.2021 r., godz. 10:30 
Miejsce składania ofert oraz ich otwarcia pozostaje bez zmian.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ, o którym mowa w ust. 1 tego 
artykułu. 

http://www.ipin.edu.pl/
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