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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. 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 2 

„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 3 (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.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgodzi się na proponowaną zmianę. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (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 5 (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 6 (dot. poz. 12) 

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 12 gotowego do użycia preparatu w płynie w systemie zamkniętym  

airless w opakowaniach 0,5 l. przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk  

o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez 

zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, 

pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja 

higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, 

wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 
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14476.  Produkt leczniczy. Dozowniki do systemu zamkniętego dostarczamy na czas trwania umowy. 

Dozownik jest w systemie zamkniętym, gwarantujący czystość mikrobiologiczna.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści preparat o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. poz. 13) 

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 13, gotowego do użycia preparatu w postaci żelu przeznaczony do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g alkoholu 

etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez 

substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, 

pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja 

chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, 

HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio wg. EN-PN 14476). Produkt biobójczy. Butelka pasując do 

dozowników typu dermados.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści preparat o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. poz. 2) 

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w pozycji 2 preparat myjąco – dezynfekcyjny do 

dużych powierzchni na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych, nie posiadający  

w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, glukoprotaminy, o przyjemnym 

zapachu. Pełne spektrum bójcze w czasie 15 min w stężeniu od 0,25%: bakterie (w tym MRSA, 

Salmonella, Acineto-bacter, Legionella, Klebsiella), grzyby (A. niger, C.albicans), prątki gruźlicy (M. 

terrae, M. avium), wirus bvdv, HCV, Vaccinia, HBV, HIV, Ebola, Wirus Noro, Adeno, Polio, Spory. 

Przebadany zgodnie z normą europejską dla obszaru medycznego tj. 14885, skuteczność 

wirusobójcza zgodnie z normą 14476. Produkt  może być stosowany do powierzchni mających i nie 

mających kontakt z żywnością, wysoka tolerancja materiałowa. Produkt zarejestrowany jako wyrób 

medyczny. Dostępne opakowanie 1 l i 5l.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści preparat o proponowanych parametrach. 

Treść pytania:  
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Pytanie 9 (dot. poz. 2) 

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w pozycji 2 preparat myjąco – dezynfekcyjny do 

dużych powierzchni na bazie aminy i czwartorzędowych związków amoniowych, nie posiadający  

w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, glukoprotaminy, o przyjemnym 

zapachu. Pełne spektrum bójcze w czasie 15 min w stężeniu od 0,5%: bakterie ( w tym MRSA), 

grzyby (C.albicans), prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium),wirusy otoczkowe (vavvinia, bvdv, hbv, hiv, 

hcv, herpes simplex, wirus grypy A,B,C, Ebola), wirus Adeno, wirus Polio. Przebadany zgodnie  

z normą europejską dla obszaru medycznego tj. 14885, skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą 

14476, spektrum działania potwierdzone normami z obszaru medycznego faza 2 etap 2 dla narzędzi 

(zgodnie z Normą Europejską). Produkt  może być stosowany do powierzchni mających i nie 

mających kontakt z żywnością, nie wymaga spłukiwania, wysoka tolerancja materiałowa – opinia 

Famed, posiada pozytywną opinię CZD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt 

biobójczy. Dostępne opakowanie 1 l i 5l.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści preparat o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. poz. 2) 

„Czy w przypadku dopuszczenia produktu z pytania 8 lub 9 Zamawiający wymaga dzierżawy 

dozowników do przygotowywania gotowych roztworów roboczych? W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi proszę o wskazanie ilości dozowników, które są wymagane.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuścił produktu z pytania nr 8 i 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 


