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Poznań 7 lipca 2020 
   
 

Odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Zamieszczono na stronie zmieniony załącznik nr 2. 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i 

dezynfekcyjnych, materiałów jednorazowych, znak sprawy 18/20 

 

Działając w imieniu          , na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

Dot. SIWZ 

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w 

formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na 

formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu 

przekazania dokumentów w formie elektronicznej. 

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd 

Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień 

Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 

korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy 

jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej 

możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja 
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zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. 

Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także 

dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana 

sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio 

termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na 

dostosowanie się do nowej sytuacji." 

ODP.  Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w 

postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym na adres podany w swiz. Hasło do zabezpieczonych plików proszę 

przekazać w oddzielnym mailu. 

Pakiet 6 poz. 1, 3:  

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 oraz 3 z pakietu 6, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych 

cenowo ofert? 

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pakiet 6 poz. 2:  

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami o prostym kroju? 

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawami o prostym kroju. 

 

………zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania, co umożliwi 

Zamawiającemu wybór ofert najkorzystniejszych i atrakcyjnych cenowo.  

 

Pytanie ogólne 

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). 

ODP.  Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w 

postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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elektronicznym na adres podany w swiz. Hasło do zabezpieczonych plików proszę 

przekazać w oddzielnym mailu. 

 

 

Pakiet 4, poz. 3 i 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do krótkich zabiegów 

antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i 

po zabiegach diagnostycznych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, 

wenerologii, położnictwie, stomatologii itp. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran, 

gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorcheksydy, o 

skuteczności udokumentowanej badaniami na: B (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), F, 

drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (Herpes Simplex, HBV, HIV) w czasie 1 minuty, 

działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 1L (poz. 3) i 250ml 

z atomizerem (poz. 4)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu. 

 

Pytanie dot. projektu umowy:  

 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości 

brutto przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej 

wartości umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od 

wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym 

razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej 

części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość 

niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 

484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie 

zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione 

naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy 

także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się 
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za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), 

a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne 

stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 

1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku 

zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy 

skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego 

wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia 

prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi 

do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego 

właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w 

art. 3531 k.c.” 

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1) wzoru umowy zostały dodane słowa 

„jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?  

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

4. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 8 ust. 1) wzoru umowy do 

0,1% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 8 ust. 1) wzoru umowy? 

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. 

 
 

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1. Dotyczy Pakiet nr 5: Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 5 nie jest wyrobem medycznym w  
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). 
Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Deklaracji Zgodności. Czy w związku 
z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie. 

 

ODP.  Zamawiający dopuszcza stosowne oświadczenie. 

 
2. Dotyczy wzoru umowy §6, ust.1: Prosimy o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 3 dni 

roboczych, bez konieczności stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, na podstawie opisu, 
zdjęć itp. danych przesłanych przez Użytkownika. 

 

ODP.  Zamawiający wydłuża czas rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych bez 

konieczności stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, 

materiałów jednorazowych, znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 18/20 

 

 

Pakiet 6 poz. 1,2 
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Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli 

na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie. 

 

ODP.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.  

 

 

Pakiet 6 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze 30g/m2? 

 

ODP.  Zgodnie z opisem siwz. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, 

materiałów jednorazowych. Numer postępowania 18/20 

 

Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca 

się z następującymi zapytaniami: 

Pakiet 6, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w uniwersalnym rozmiarze L? 

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w fartuch. 

Pakiet 6, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem typu prostego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawami o prostym kroju. 

Pakiet 6, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 180 cm H2O? 

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet 7, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300ml i pojemności maksymalnej 

900ml? 

ODP.  Zgodnie z opisem siwz. 

 

 


