
 

 

 

 

   

 

Warszawa, dnia 05.12.2022r. 

  

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 62/D/2022 
WCKiK – SZP.2612.1.62/D/2022 

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym 

Sprawa Nr 62/D/2022.  

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami treści SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest: 
dostawa gazików do dezynfekcji skóry (Sprawa 62/D/2022). 
 

Pytanie nr 1: 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika w rozmiarze 160 mm x 100 mm po 
rozłożeniu? 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika  nasączonego 70% alkoholem 
Izopropylowym + 2% chlorhexydyna? 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika w  złożonego 8 krotnie ? 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Gazika jak niżej:   

Wyrób medyczny, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, sterylizowany radiacyjnie. 
Bardzo delikatne sterylne płatki wykonane z włókniny, o gramaturze 50g/m2, 4-krotnie 
złożonej na 8 warstw. Dostępne w rozmiarze: 16cm x 10cm – rozłożone, 4 cm x 5 cm – 
złożone. Dzięki zastosowaniu alkoholu izopropylowego zmniejsza się ryzyko zakażenia. 
Alkohol izopropylowy w gazikach (płatkach) posiada bardzo dobre właściwości odkażające, 
ma szerokie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Dezynfekuje i oczyszcza skórę przy 
skaleczeniach, pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, 
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iniekcjach, drobnych zabiegach medycznych i kosmetycznych. Każdy gazik pakowany 
pojedynczo w saszetce o wielkości 6cm x 7cm, o gramaturze 73g/m2 

Odpowiedź na pytania 1-4 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 
 

Pytanie nr 5: 
 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne 
jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą 
być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w 
płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu 
płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu 
Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych 
środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 6 o treści: "W 
przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony 
towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie 
przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o 
zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji 
chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów 
chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
 
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowo należy zauważyć, że za świadczenia w 
postaci finansowej (zapłata wynagrodzenia) nie można naliczać kar umownych. 
 
Pytanie nr 6: 
 
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień 
dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z art. 440 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym 
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, oferent nie jest w stanie 
przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i 
ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie 
podwyżek wykonawca przetargu może finansowo nie podołać 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 to 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 na pytanie nr 6 
 
Wnioskowane przez Wykonawcę klauzule waloryzacyjne zostały zawarte w par. 9 ust. 6 
umowy i odpowiadają one treści art. 439 ust. 2-4 pzp. 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
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