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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 10/2020 

 

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 (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. poz. 12) 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania: Preparat przeznaczony do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Postać: hydrożel, naturalne pH, bez 

zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: 

Alkohole całk. zaw. 72% (etanol, izopropanol). Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc F (C. 

albicans A. Brasiliansis), V (Polio, Adena, Noro) w czasie 30 sekund, HIV, HCV, HBV, Vaccinia  

w czasie 15 sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna. Konfekcjonowany w opakowaniu 

700 ml, pasujący do dozowników Sterisol” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści preparat o podanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. poz. 13) 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania: Preparat przeznaczony do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Postać: hydrożel, naturalne pH, bez 

zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: 

Alkohole całk. zaw. 72% (etanol, izopropanol). Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc F (C. 

albicans A. Brasiliansis), V (Polio, Adena, Noro) w czasie 30 sekund, HIV, HCV, HBV, Vaccinia  

w czasie 15 sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna. Butelka prostopadłościenna 500 

ml, pasująca do dozowników typu Dermados” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści preparat o podanych parametrach. 

 

Treść pytania:  
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Pytanie 3 (dot. poz. 2, 3, 12, 13) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu lub na złożenie oferty 

częściowej na pozycję nr 2, 3, 12, 13, co pozwoli złożyć ofertę przez wyłącznego dystrybutora” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydzieli do osobnej części pozycje nr 2, 3, 12 i 13, wobec powyższego Zamawiający 

dokona modyfikacji SIWZ oraz załącznika nr 1, 2 i 5 do SIWZ, które od dnia dzisiejszego dostępne 

będą na stronie Zamawiającego. Zmodyfikowany będzie również termin składania i otwarcia ofert.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. zapisów umowy § 1 ust. 2) 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie kumulował zamówienia jednostkowe i będzie 

zamawiał preparaty w zbiorczych opakowaniach handlowych” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że będzie kumulował zamówienia jednostkowe i będzie zamawiał preparaty 

w zbiorczych opakowaniach handlowych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. zapisów umowy § 7) 

„W związku z sytuacją epidemiczną i gwałtownym wzrosty cen produktów do dezynfekcji na rynku 

międzynarodowym i brak możliwości zmian cen jednostkowych netto, będzie skutkowało 

koniecznością  kalkulacji cen na poziomach abstrakcyjnych. Prosimy o dopuszczenie możliwości 

zmian cen jednostkowych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zmian cen jednostkowych. Jedyne dopuszczalne 

zmiany umowy wskazane są w § 7 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. zapisów umowy § 6 ust. 3) 

„W związku z sytuacją epidemiczną Wykonawca może mieć trudności z zagwarantowaniem 

terminowości i pełnej realizacji dostaw. Obarczenie Wykonawcy karami umownymi  w tej sytuacji jest 

roszczeniem nadmiernym i działaniem na szkodę wykonawcy. Prosimy o rezygnację z kar  

w przypadku niepełnych dostaw i nieterminowości dostaw zgodnie z postanowieniami  art. 15r ustawy 

z dn. 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid -
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19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową rezygnację. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. zapisów umowy § 6 ust. 1) 

„W przypadku realizacji dostaw niezgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania łańcucha 

dostaw, wzrostu kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o odstąpienie od wymogu 

zapłaty kar w przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe odstąpienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


