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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy:  04130 Dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 (zarządzanie projektem) dla zadania 

pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i  Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej                                     
do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła 
tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice” 

 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.)zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami                      
oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SWZ: 
 
Pytanie nr 1  
 
Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, o składzie etanol – 63,7 g, propan-2-ol 
– 6,3 g na 100 g produktu, przebadany dermatologicznie, nie powodujący alergii, higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sek. 
chirurgiczna dezynfekcja rąk – 2 x 90 sek., zakres działania: B (MRSA, Tbc – M. terrae), F (C. albicans), - 15 s., V 
(HBV, HCV/HIV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) - 30 s., przebadany zgodnie z normą 14476(metoda określania 
wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze 
medycznym), posiada wpis do Wykazu Produktów Biobójczych część I? Pragnę zwrócić uwagę, opierając się na 
zapisach w literaturze, że przeprowadzone badania wykazały że alkohol izopropylowy jest skuteczniejszy w dezynfekcji 
niż etanol. Ponieważ etanol wymaga więcej czasu i specjalnych procedur do działania, lepiej jest używać środków 
dezynfekujących, takich jak alkohol izopropylowy, który działa szybciej i łatwiej. Na tej podstawie stwierdzić można, że 
zaoferowany produkt zawierający mieszaninę alkoholu 70% (63,7g etanolu i 6,3g izopropanolu) wykazują lepsze 
właściwości bójcze niż produkty zawierające tylko 70% alkohol etylowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Nie. Należy zaoferować płyn do dezynfekcji rąk zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do dezynfekcji powierzchni, gotowy do użycia, o składzie etanol – 63,7 g, 
propan-2-ol – 6,3 g na 100 g produktu. Zakres działania: B (MRSA, Tbc – M. terrae), F (C. albicans), - 15 s., V (HBV, 
HCV/HIV, Vaccinia, Rota, Noro) - 30 s., przebadany zgodnie z normą 14476(metoda określania wirusobójczego 
działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze medycznym), posiada 
wpis do Wykazu Produktów Biobójczych część I? Pragnę zwrócić uwagę, opierając się na zapisach w literaturze, że 
przeprowadzone badania wykazały że alkohol izopropylowy jest skuteczniejszy w dezynfekcji niż etanol. Ponieważ 
etanol wymaga więcej czasu i specjalnych procedur do działania, lepiej jest używać środków dezynfekujących, takich 
jak alkohol izopropylowy, który działa szybciej i łatwiej. Na tej podstawie stwierdzić można, że zaoferowany produkt 
zawierający mieszaninę alkoholu 70% (63,7g etanolu i 6,3g izopropanolu) wykazują lepsze właściwości bójcze niż 
produkty zawierające tylko 70% alkohol etylowy. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2  
Nie. Należy zaoferować płyn do dezynfekcji powierzchni zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 3  
Pytanie 1 – część  nr  1, poz. 1 
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy  o dopuszczenie  możliwości 
złożenia oferty tylko na część 1 poz. 1  czyli na  maski FFP2 zgodne z wymogami SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zmiana nr 1  
Mając na względzie uelastycznienie możliwości zrealizowania dostawy masek FFP2 objętej Częścią 1 
zamówienia  Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia masek FFP2 w opakowaniach zbiorczych, z których 
każde może zawierać 50 szt. masek FFP2 lub 20 szt. masek FFP2. 
W związku z powyższym dokonuje się zmiany treści: 
 

1) Opisu przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia w następujący sposób:  pkt. 7 ppkt. 1) opisu otrzymuje 
nowe następujące brzmienie:  

„1)  maski FFP2 należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych. Każde opakowanie zbiorcze winno zawierać  50 szt. 
masek FFP2  lub 20 szt. masek FFP2  oraz winno być oznaczone co najmniej: 

a) nazwą handlową wyrobu, 
b) znakiem CE i nr jednostki certyfikującej, 
c) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 
d) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 
e) symbolami określającymi klasyfikację maski (co najmniej klasa ochrony).”. 

 
2) Wzoru umowy dla Części 1 zamówienia w następujący sposób: § 3 ust. 3 pkt. 1) wzoru umowy otrzymuje 

nowe następujące brzmienie:  
               „1)  maski FFP2 należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych. Każde opakowanie zbiorcze winno 
zawierać  50 szt. masek FFP2  lub 20 szt. masek FFP2  oraz winno być oznaczone co najmniej: 

a) nazwą handlową wyrobu, 
b) znakiem CE i nr jednostki certyfikującej, 
c) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 
d) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 
e) symbolami określającymi klasyfikację maski (co najmniej klasa ochrony).”. 
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f) nazwą handlową wyrobu, 
g) znakiem CE i nr jednostki certyfikującej, 
h) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 
i) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 
j) symbolami określającymi klasyfikację maski (co najmniej klasa ochrony).”. 

 
Zmiana nr 2  
 
Zamawiający w pkt. 20 Instrukcji dla Wykonawców po ppkt 20.6. dodaje ppkt. 20.6a o następującym brzmieniu:  
 
„20.6a Zamawiający niniejszym podaje informacje dodatkowe dotyczące sposobu wypełnienia Zestawienia kosztów 
zadania: 
Część 1 zamówienia – Załącznik nr 1a do SWZ 
Maska FFP2  
Zamawiający wymaga wyceny masek FFP2 „na sztuki”. Wykonawca wypełniając Zestawienie kosztów zadania w 
zakresie części 1 zamówienia (załącznik nr 1a do Instrukcji dla Wykonawców) winien podać:  Lp. 1 kol. 5 - cenę 
jednostkową netto 1 szt. maski FFP2, a następnie określić wartość netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 
1 szt. maski FFP2  (x)  4 000 szt. masek FFP2. 
Rękawiczki nitrylowe 
Zamawiający wymaga wyceny rękawiczek nitrylowych „na sztuki”. Wykonawca wypełniając Zestawienie kosztów 
zadania w zakresie części 1 zamówienia (załącznik nr 1a do Instrukcji dla Wykonawców) winien podać: 
 Lp. 3 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze XS, a następnie określić wartość 

netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze XS  (x) 100 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze XS. 

 Lp. 4 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze S, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze S  (x) 800 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze S. 

 Lp. 5 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze M, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze M  (x) 800 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze M. 

 Lp. 6 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze L, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze L  (x) 1 300 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze L. 

 Lp. 7 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze XL, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze XL  (x) 500 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze XL. 

 Lp. 8 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. rękawiczek nitrylowych w rozmiarze XXL, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. rękawiczek w rozmiarze XXL  (x) 500 szt. rękawiczek 
nitrylowych w rozmiarze XXL. 

Kombinezony ochronne 
Zamawiający wymaga wyceny kombinezonów ochronnych „na sztuki”. Wykonawca wypełniając Zestawienie kosztów 
zadania w zakresie części 1 zamówienia (załącznik nr 1a do Instrukcji dla Wykonawców) winien podać: 
 Lp. 10 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. kombinezonu ochronnego w rozmiarze S, a następnie określić wartość 

netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. kombinezonu w rozmiarze S  (x) 7 szt. kombinezonów 
ochronnych w rozmiarze S. 
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 Lp. 11 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. kombinezonu ochronnego w rozmiarze M, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. kombinezonu w rozmiarze M  (x) 4 szt. kombinezonów 
ochronnych w rozmiarze M. 

 Lp. 12 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. kombinezonu ochronnego w rozmiarze L, a następnie określić wartość 
netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. kombinezonu w rozmiarze L  (x) 7 szt. kombinezonów 
ochronnych w rozmiarze L. 

 Lp. 13 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. kombinezonu ochronnego w rozmiarze XL, a następnie określić 
wartość netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. kombinezonu w rozmiarze XL  (x) 7 szt. 
kombinezonów ochronnych w rozmiarze XL. 

 Lp. 14 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. kombinezonu ochronnego w rozmiarze XXL, a następnie określić 
wartość netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. kombinezonu w rozmiarze XXL  (x) 25 szt. 
kombinezonów ochronnych w rozmiarze XXL. 

 
Część 2 zamówienia – Załącznik nr 1b do SWZ 
Wykonawca wypełniając Zestawienie kosztów zadania w zakresie części 2 zamówienia (załącznik nr 1b do Instrukcji 
dla Wykonawców) winien podać:   
 Lp. 1 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 litra płynu do dezynfekcji rąk, a następnie określić wartość netto jako wynik 

działania: cena  jednostkowa netto 1 litra płynu do dezynfekcji rąk (x) 100 litrów płynu. 
 Lp. 2 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 litra płynu do dezynfekcji powierzchni, a następnie określić wartość netto 

jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 litra płynu do dezynfekcji powierzchni (x) 100 litrów płynu. 
 Lp. 3 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. dozownika do płynu do dezynfekcji rąk, a następnie określić wartość 

netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. dozownika do płynu do dezynfekcji rąk (x) 5 szt. 
dozowników. 

 Lp. 4 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. pojemnika do rozpylania płynu do dezynfekcji powierzchni, a następnie 
określić wartość netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. pojemnika do rozpylania płynu do 
dezynfekcji powierzchni (x) 5 szt. pojemników. 

 
Część 3 zamówienia – Załącznik nr 1c do SWZ 
Zamawiający wymaga wyceny ręczników papierowych „na sztuki”, przy czym przez „1 szt. ręczników papierowych” 
rozumie się „1 rolkę”. Wykonawca wypełniając Zestawienie kosztów zadania w zakresie części 3 zamówienia (załącznik 
nr 1c do Instrukcji dla Wykonawców) winien podać:  Lp. 1 kol. 5 - cenę jednostkową netto 1 szt. ręcznika papierowego, 
a następnie określić wartość netto jako wynik działania: cena  jednostkowa netto 1 szt. ręcznika papierowego  (x)  500 
szt. ręczników.” 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Z poważaniem  
 
Magdalena Świątek  
  
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych   
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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