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WSS/KG/  1090   /DZP/ 283 /JM/22  

Tychy, dnia 02.08.2022r.  

 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.:  
 „Dostawa środków czystości i dezynfekcji II”, nr postępowania: 23/22/ZP/TPbN.  
 
 
W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 
ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień 
dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem 
inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może 
stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał 
przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów 
lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty 
przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co 
doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z 
niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień 
waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które 
nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając 
prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy postanowień 
waloryzacyjnych. 
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Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 14 - Mydło 
Prosimy o określenie ilości dozowników w systemie zamkniętym wymaganych – posiadanych przez 
Zamawiającego  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia dozowników w w/w pakiecie. 
 
Pytanie nr 3 
Mając na uwadze 18 miesięczny okres zawarcia umowy oraz bardzo niestabilną sytuację rynkową 
związaną z cenami produktów, zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu 
umożliwiającego zmianę cen w uzasadnionych przypadkach, po przedstawieniu dowodów 
potwierdzających konieczność dokonania takich korekt. Sytuacja związana z pandemią, wojną w 
Ukrainie, czy też drastycznym wzrostem inflacji mocno zdestabilizowała rynek, dlatego trudno jest 
dokonać stabilnej i rzetelnej wyceny produktów w okresie 12 miesięcy, a tym bardziej w okresie 18 
miesięcy stąd też prośba j.w .  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4, 
Prosimy o modyfikację: 
- par. 6 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy na następujący: "w wysokości 0,5 % wartości netto 
niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych z 
zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki"; 
- par. 6 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy na następujący: "w wysokości 0.5 % wartości netto 
niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji z 
zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki"; 
- par. 6 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy na następujący: "w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy 
netto, w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca".  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na modyfikację wzoru umowy. 
 

 
Pytanie nr 5 
dotyczy pakietu nr 8, poz. 1, 2 
Czy Zamawiający dopuści środki będące detergentami, które nie posiadają pozwolenia na obrót 
produktem biobójczym/wyrobem medycznym, deklaracji zgodności CE, certyfikatu CE? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści jeżeli preparaty są zalecane przez Producenta (urządzenie 
na gwarancji). 
 

Pytanie nr 6 
dotyczy pakietu nr 8, poz. 3, 4, 5  
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie 
na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, nie będący wyrobem medycznym, nie posiadające deklaracji zgodności CE. 
Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, 
wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7  
dotyczy pakietu nr 1, poz.6 
Czy zamawiający dopuści do o ceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 1l lub 10l , po 

odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SWZ? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 1l lub 10l, po odpowiednim 
przeliczeniu ilości. 
 
Pytanie nr 8 
dotyczy pakietu nr 5, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści do oceny stelaż o wymiarach 23,5x10 cm, spełniający pozostałe wymogi 

SWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9 
dotyczy pakietu nr 10 
Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości ręcznika zamawiający wymaga? Brak precyzyjnego 

określenia długość może wpłynąć na fakt, iż zachodzi obawa oferty przedstawione przez 

wykonawców mogą być nierównoważne. Np. wykonawcy mogę oferować ręczniki o długości np. 

100 m, op. 6 rol.  lub też np. 300 m ( op. 6 rol) . Mając powyższe na uwadze prosimy o 

doprecyzowanie powyższej kwestii, jednocześnie w przypadku dopuszczenia różnych długości 

prosimy o możliwość przeliczenia długości. Ponadto prosimy również o doprecyzowanie czy 

zamawiający wymaga ręcznika 1 czy 2 warstwowego oraz w czy ręcznik winien być biały czy też 

inny kolor , jaka ilość listków na rolce?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga ręcznika białego, 1 warstwowego, chłonnego, 
wytrzymałego, o długości 300m (+,- 2%), dozowanego w jednym odcinku, wymiary 19,8x 35cm  
(+,-2%), ilość listków 857, dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
 
 
 

Pytanie nr 10 
dotyczy pakietu nr 14 
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o bezbarwnej, bezwonnej i hipoalergicznej formule , 
delikatny dla skóry , odpowiedni do częstego stosowania oraz dla dzieci 
 i niemowląt.  Produkt z zawartością gliceryny , posiadający Świadectwo Jakości Zdrowotnej oraz 
Certyfikat Ecolabel . Opakowanie 1200 ml ,( op. handlowe 2x1200 ml)  po odpowiednim przeliczeniu 
ilości . Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dopuszczenia preparatu wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć i zamontować na własny koszt kompatybilne dozowniki do preparatu j.w. 
 Prosimy o informacje zatem jaka ilość dozowników jest wymagana w przedmiotowym zakresie?  
( dozownik o wymiarach 27 x 15,5x10 cm) 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny przedmiotowy preparat pod warunkiem, że 
preparat będzie kompatybilny z zamontowanymi na terenie Spółki dozownikami opisanymi w 
SWZ. 
 
W związku z modyfikacją opisu  przedmiotu zamówienia dotyczącego pakietu nr 10   

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 08.08.2022r. godz.: 08:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30. 

 
Załącznik 
- Zmieniony formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2  

PROKURENT  
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO  

Karolina Filipowska 
Sporządziła: Joanna Możdżonek – Wazl 


