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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 9/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków 

dezynfekcyjnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1  

„Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 

oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we 

wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów 

w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. 

poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby  

w oddzielnym mailu).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona 

wyłącznie pisemnie” - w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości złożenia oferty  

w wersji elektronicznej.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część 1, poz. 4) 

„Czy Zamawiający miał na myśli preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta zawierający  

w składzie octenidynę. Produkt nie zawierający mydła, chlorheksydyny, triclosanu, alkoholi. Produkt 

nie powodujący podrażnień, o właściwościach pielęgnujących dzięki zawartości allantoiny, ph. 4,8 - 

5,2 / 20 °C. produkt o działaniu dekontaminującym. Kosmetyk, opakowanie 500 ml” 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część 1, poz. 9) 

 „Czy Zamawiający miał na myśli preparat w postaci gotowego do użycia płynu do pielęgnacji jamy 

ustnej. Produkt zawierający octenidynę, o właściwościach antybakteryjnych, skuteczny do 

dekontaminacji niepożądanych organizmów wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem 

dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega i redukuje nieprzyjemne 

zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Kosmetyk, opakowanie 250 ml”. 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część 2, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w części II, poz.2 o następujących parametrach: 

koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, 

łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Skład: amina, czwartorzędowe 

związki amonowe.Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji 

materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz 

aluminium, niklu i chromu.  Szerokie spektrum działania w krótkim czasie potwierdzone badaniami 

medycznymi: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, 

Vaccinia, wirus grypy, Ebola), Rota, Adeno w stężeniu od 0,5% w 15 min. Nie zawiera aldehydów 

 i fenoli,nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. 

Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji 

materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Rejestracja: jako wyrób medyczny i produkt 

biobójczy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści produktu o proponowanych parametrach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część 2, poz. 13) 

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w części II, poz.13 o następujących parametrach: 

żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze, 

drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy 

osłonkowe takie jak: Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2 oraz wirusy Rota i Noro. Łagodny 

dla dłoni, zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę. Dzięki specjalnej formule zapobiega uczuciu 
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lepkości dłoni. Żel przebadany dermatologicznie.  

Sposób użycia: 

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 

15 s). 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 

s). Skład: Substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści produktu o proponowanych parametrach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. wzoru umowy § 2 ust. 4) 

„W związku z panującą z sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków 

bezpieczeństwa obecnie stosowanych przez całe społeczeństwo prosimy usunięcie zapisów we 

wzorze umowy dotyczących rozładowania towaru na półkę. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących 

ograniczenia kontaktów międzyludzkich obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób 

realizujących bezpośrednie dostawy do Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. wzoru umowy § 3 ust. 2) 

„Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 72 godzin w przypadku stwierdzenia braków 

ilościowych oraz wydłużenia  czasu dostarczenia reklamowanego wyrobu na 72 godziny.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający zgodzi się na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. wzoru umowy § 6 ust. 2) 

„Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

„W przypadku zwłoki WYKONAWCY w wydaniu dozowników, o których mowa w §1 ust. 10, 

ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 20 zł. za każdy dzień zwłoki.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. wzoru umowy § 6 ust. 3) 

„Kary określone w par. 6 ust. 3 należy uznać za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 k.c., 

zwłaszcza, że zostały zastrzeżone na wypadek zwłoki wykonawcy. Wykonawca nie powinien ponosić 

odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku  

z COVID-19 problemy z łańcuchem dostaw. Nadmieniamy, że  standardowo stosowaną stawką  

w znakomitej większości umów w sprawie zamówienie publicznego, których przedmiotem są towary 

objęte zamówieniem, są kary umowne w wysokości 0,2% lub 0,5 % wartości brutto danej dostawy, ale 

nie więcej niż 10% wartości dostawy. Z tego względu wnosimy o zmianę par. 6 ust. 3 na następujące 

brzmienie: 

„W przypadku zwłoki WYKONAWCY w dostarczeniu i wydaniu zamówionego towaru, w tym  

w przypadku zwłoki w dostarczeniu i wydaniu towaru w wyniku reklamacji, ZAMAWIAJĄCY będzie 

miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto towaru, z dostarczeniem i wydaniem 

którego WYKONAWCA pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej ceny.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. wzoru umowy § 7) 

„W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 

postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości 

stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis 

umowny. 
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„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny 

podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury 

VAT. W przypadku zmiany stawki VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto” 

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami. 

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty 

kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest 

Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu 

wykonania zamówienia. 

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny 

brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. 

Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie 

obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na 

zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.  

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego 

wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie 

wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia 

ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową 

Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na duża 

konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT 

np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie 

zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty. 

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień 

publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie 

realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę 

wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy 

co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p. 

W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach 

zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy 

stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w następujący 

sposób. 

W §7 ust. 1 po lit. d doda się lit. e w brzmieniu: 
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„e. zmiana stawki podatku VAT – w takiej sytuacji cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie 

natomiast cena brutto stosownie do zmiany wysokości stawki podatku VAT.” 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część 2, poz. 12 i 13) 

„Czy Zamawiający w pozycji 12 i 13 dopuści preparat alkoholowy w żelu do dezynfekcji higienicznej  

i chirurgicznej rąk metodą wcierania spełniające normy PN EN 1500 i PN EN 12791- na bazie 

alkoholu etylowego min 80%, pasujące do dozowników Dermados, o dzialaniu B, F, prątki, V (w tym 

Adeno,Polio), neutralne ph, dla skóry wrażliwej, o przedłużonym działaniu min 3 godziny, czas 

dezynfekcji chirurgicznej - 90 s, zawierający substancje nawilzające, bez pochodnych fenoli.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w pozycji nr 12 i 13 nie dopuści preparatu o podanych parametrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


