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                                                                                                   Tychy, 31.08.2020 

  

    Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę   środków 

czystości  (nr sprawy: 22/20/ZP/PN) 

 

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:                                               

 

Pytanie nr 1:  
Dotyczy pakietu nr  1 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie kostki WC o gramaturze 35 g, spełniającą jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment. 
 

Pytanie nr 2 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie środka na bazie terpenów cytrusowych, przeznaczonego do wszelkich wodoodpornych 
powierzchni, posiadającego zdolności rozkładania szkodliwych związków siarkowodorowych zachodzących w procesach 
gnilnych, stosowany jako eliminator odorów, rozpuszczający oleje, tłuszcze . Usuwa zapach spalenizny. Możliwość 
stosowania do śmietników, oczyszczalni ścieków, toalety i powierzchnie gdzie niezbędny jest preparat neutralizujący. 
Dozowanie do mycia i neutralizacji posadzki w sanitariatach – stężenie 2,0%, kuchniach 10% , oczyszczalni ścieków 
0,001% , ponadto preparat można stosować metodą rozpylania – wydajność ok. 400 mkw. z 1L preparatu. Ph preparatu 
7-8 , gęstość względna w temp. 20C – 1,012 . Opakowanie 5 L 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment. 
  

Pytanie nr 3 
Dotyczy pakietu nr 1  poz. 26 
Czy Zamawiający dopuści do oceny gąbkę o wymiarach 7x15x4,5 – konfekcjonowana w opak. po 6 szt.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment. 
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Pytanie nr 4 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 30, 31, 32 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga padów maszynowych 17” – co stanowi 430 mm, prawdopodobnie 
błędnie zostało wpisane 17” 280 mm – prosimy o stosowną korektę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający koryguje wskazane zapisy: 
Pad do czyszczenia maszynowego w kolorze zielonym do intensywnego szorowania z 
jednoczesnym usuwaniem wierzchniej warstwy powłoki ochronnej. Do użytku na sucho i na 
mokro. Wymiary 17”430 mm 

szt. 20 

Pad do czyszczenia maszynowego w kolorze czarnym do intensywnego szorowania z 
jednoczesnym usuwaniem wierzchniej warstwy powłoki ochronnej. Do użytku na sucho i na 
mokro. Wymiary 17”430 mm 

szt. 20 

 
Pytanie nr 5 
Dotyczy pakietu nr 9  poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny ręcznik ZZ o gramaturze 39 g/mkw (+/-5%), o wymiarach 25x23 , białość 75%, 1-
warstwowy, makulaturowy , 20 bind po 200 listków 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy wzoru umowy  par. 7 ust. 2 lit. c). 
Prosimy o zmianę zapisu z " w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust.1 (...)" na "w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy (...)". 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy formularza ofertowego: 
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami 
epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem 
postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w 
nawiązaniu do zapisów w formularzu ofertowym  prosimy o zwiększenie maksymalnego terminu dostawy do 5 dni 
roboczych. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący: 
2.TERMIN REALIZACJI DOSTAWY  – (max 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)……………………. dni 
Odpowiedź:   
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu w zakresie terminu realizacji dostawy – max 5 dni 
roboczych od złożenia zamówienia.  
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy wzoru umowy  §2, ust. 2  
Prosimy Zamawiającego o modyfikacje zapisu:  
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod 
względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy o okres 
maksymalnie 6 miesięcy. Wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga zgody obu stron oraz 
sporządzenia pisemnego aneksu do umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy wzoru umowy  §4, ust. 12 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów zawartych w §4 ust. 12 wzoru umowy. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
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Pytanie nr 10 
Dotyczy wzoru umowy  §5, ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych lub wymianę przedmiotu na 
nieposiadający wad do – 5 dni roboczych. 
Odpowiedź:   
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu w zakresie terminu uzupełnienia braków ilościowych lub 
wymiany przedmiotu na nieposiadający wad do – 5 dni roboczych.  
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy wzoru umowy  §5, ust. 4 
Prosimy Zamawiającego o modyfikacje zapisu na : 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem 
zawartym w załączniku nr 2, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w §5 ust.1 lub 
innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za niezrealizowane. 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy wzoru umowy  §7, ust. 2 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7, ust. 2, w sposób następujący: 
Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa zastrzeżoną 
karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
a) w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej na czas części zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji 
dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10.00 zł za każdy dzień 
zwłoki, 
b) w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji z 
zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10.00 zł za każdy dzień zwłoki, 
c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 
d) w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w załączniku nr 2 (asortymentowo – cenowym) a ceną zakupu 
interwencyjnego w przypadku konieczności dokonania zakupu interwencyjnego na podstawie § 4 ust. 12 niniejszej 
umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  
z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy 
3. Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wpływu na prawo Zamawiającego do odstąpienia lub 
rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy wzoru umowy  §7, ust. 2 lit. d 
W przypadku barku zgodny na powyższe (pytanie nr 12)  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7, ust. 2, lit. d w sposób następujący: 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa zastrzeżoną 
karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji 
dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10.00 zł za każdy dzień 
zwłoki, 
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu na którego 
przedmiot umowy została złożona reklamacja za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara 
umowna nie może być mniejsza od 10.00 zł za każdy dzień zwłoki, 
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c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy 
bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, 
d) w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w załączniku nr 2 (asortymentowo – cenowym) a ceną zakupu 
interwencyjnego w przypadku konieczności dokonania zakupu interwencyjnego na podstawie § 4 ust. 12 niniejszej 
umowy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  
z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy 
3. Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wpływu na prawo Zamawiającego do odstąpienia lub 
rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy wzoru umowy  §7 
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §7 umowy następującej treści. 
„4.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i 
odszkodowań , za okres , w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 . 
5.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe 
maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w 
ust.3.” 
Odpowiedź:    
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
Stosowne zapisy zawiera art. 15 r i nast.    Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

 
Pytanie nr 15 
Dotyczy wzoru umowy  §7 
Dot. wzoru umowy §7 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej (pytanie nr 14) zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  
§6 umowy poprzez dodanie w § 7 ustępu  4 i 5  do umowy o następującej treści: 
4.Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe 
wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 
5.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia 
wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Odpowiedź:    
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
Stosowne zapisy zawiera art. 15 r i nast.    Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy wzoru umowy  §7 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej (pytanie 14 i 15) zwracamy się z prośbą o dodanie w § 7 
ustępu 4. o następującej treści: 
4. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na 
terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez 
okres 90 dni po ich ustaniu. 
Odpowiedź:    
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
Stosowne zapisy zawiera art. 15 r i nast.    Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
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Pytanie nr 17 
Dotyczy wzoru umowy   
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o 
następującej treści: 
       „Siła Wyższa” 
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za 

okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 

niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces 

realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty 

administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 

wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.  

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności 

należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany.  
Stosowne zapisy zawiera art. 15 r i nast.    Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
 
 
 
 
 
 

  

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  

DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO 

                                                                          Karolina Filipowska 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Anna Krawczyk 
Młodszy specjalista ds. Zamówień Publiczbych 


