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Dotyczy: przetafgu nieograniczonego na zadan;ę pn. ,,Dostawa środków dezyDfekryjnych dla Powiatowego
zespołu sżpitali"

wYJAŚNIENlA Do slwZ

Zamawiający informuje, iż W przedmiotołym postępowaniu wPłynęło zapytanie dotyczące slWZ, Na
podstawie ań. 38 ust, 2 usta\ły Prawo zamówięń publicznych (tekstjednolity Dz,U.20l9 poz. 1843) zwanej
dalej ustawą, Zamawiający prżekazuje Wykonawcom tr€ść pytań wraz z odpo\łiedżiami:

Pytani€ nr 1:

Pytani€ do sIwZ
W zwiąZku z panującą obecni€ sluacją epidemiczną zwracamy się z prośbą o możliwość wysłania oferty

elektronicznie np. mail, platforma. W przypadku zgody prosimy o informację dotyczącą sposobu złożenia

oferty,

odpowiedź:
Nię Wyrażam zgody,

Pytaaie nr 2|

Dot. wzoru umotry § 2 ust. 8
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 2ust.8 w sposób na§lępujący:
W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym tenninach wskazanych w § 4
niniejszej umowy lub w ilości mniejszej niż zamówiona, albo dostarczenia towaru zĘ jakości Zamawiający
lnoże zakupić te towary od innego podmiotu w ramach tzw zakupów interwencyjnych, Wykonawca pokrywa
różnicę ceną jednostkową towaru określoną w formu|ażu asońymentowo - c€nowym oraz ponosi koszty
transpońu żakupu interwencyjnego. Przy cżym różnica nie może przękroczyć l00ź wafiości zamówion€go i

niedostarczonego towaru wynikającego z za|ącznika nr l do niniejszej umowy między ceną jednostkową
towaru zakupionę8o u innego Wykonawcy,
odpowi€dź:
Nie wyrżam zgody.

Pytanie nr3

Dot. wzoru umowy § 6
Zwracany się z prośbą o dodanie w § 6 umowy następującej treści.

,,'l. zanayłiaiący oświadcua, że zrzeka się dochodzenia roszczęń z tytułu przewidzianych uttową kar
unrownych iodszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być naleźycie \łrykonywana z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a w sżcżególności siły wyźszej w postaci pandemii wirusa coVID-] 9.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności plzy realizacii przedmiotLl umowy i
możliwę maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych Skutków wywołanych stanem pand€ ii, o
którym mowa w ust,7,"
odporviedź|
Nie wyrażam zgody.
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Pytanie nr 4:

Dot. wzoru umowy § 6
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację żapisów § 9
umowy poprzez dodanie rv § 6 ustępu 7 i 8 do rrmowy o następującej treści:

7. strony postanawiają, żlr zapisy § 6 Umowy, określające żasady naliczaniakar umownych wprzypadku
niewykonania lub rriewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w s}łuacji, gdy ni€-
wykorranie lub niewłaściwe rłykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowanejest skutkami wy,
stąpienia epiderrrii CoVID l9.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych
dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem coVID-l9 na nalezyte wykona-
nie Umouf. na każde żądanie Zamarr iającego,

odpowiedź|
Nie wyrażam Zgody,

Pytłnie nr 5|

Doł. rvzoru umo[T § 6
W przypadku ne8arywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanię w § 6 ustępu 7 o
następ{ącej treści:

7, Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 6 umowy na okres obo-
wiązywania Da terenię Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidęmicznego ogłoszonego przez
władze państwowe oraż prżez okres 90 dni po ich ustaniu.

odporvicdź|
Nie wyrażam żgody,

Pyłani€ nr 6:

Dot. rvzoru umo\rY
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umo\try
,/a'isu o naśte,uiacei lreści: 

slLA wyższA
l. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależytę \ły,

konanie żobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z
winy danej Strony, w szcze8óIności za okoliczności traktowanejako siła Wyżsża.

2, Do cęlów Umowy,,Siła Wyźsża" I ożnacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą shon
ofa7, nie\9iążącc się zzawinionym działan;em stron, któr€8o strony nie mogly przewidzieć i którc
unietnożliwia proces realizacj i Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewo_
lucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.

3, W przypadku zaistnienia siły Wyźszej, strona, której takaokoliczność uniemożliwia lub utrudllia
prawidłowe wylviązarrie sięz.jej zobowiązań, niezwłocznie powiadonridrugą Stronę o takich oko-
licznościach i ich prżycżynie- wówczas strony ustalą zakres, alt€rnatywne rozwiązanie i sposób
realizacji Unrowy,

4, Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jęst zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających ż Umo§T, w takim zakesie, w
jakim to moźliwe,jak równieżjest żobowiązana do podjęcia wsżelkich działań zmierzających do
§}konania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymOje działanie siły wyższej,

5. obowiąZki, któryclr stro a nie jest w stanie wykonać na skutek działania suły wyższęi, na czas
działania siły wyższej ulegają zawi€szeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej Ww. obowiązki
nie są \ł]konywane. a terminy ich wykonania ulegaią przedłużeniu o okres działania siĘ wyższej.
w czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szcze8ól-
ności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąźa się drugiej strony umowy
kosztami zakupów inteiwencyjny§h.
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6, Jeżęli Siła Wyższa, będzi€ trwała ni€przerwanie przez okres l80 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze wzajemnego uzgodnienia rożWiążać Umowę bez nakładania na żadną ze stron dalszych
zobowiązań oprócz płatności należnyclr z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

odpowiedź:
Nie wyrżam zgody,

PytBnie nr 7:

Dot. rvzoru umowy § ó u§t. 4
Zwracamy się ż prośbąo modyfikację zapisu umowy wzakresie § 6 ust,4 w sposób następujący I

4, W przypadku opóźnienia dostawy powyżęj 3 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u
inne8o dostawcy oraż do pomniejszenia wielkości zarnówięnia i obciązenia Wykonawcy poniesionymi
kosżtami tj, różnicą między c€ną Wykonawcy a cęną z^placoną przęz Zallawiającego, gdy cena zapłacona
przeż Zamawiając€gojest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu
przy czyń rÓżnica nie może przekroczyĆ 10% Wai,toŚci zamówionego i niedostarczone8o towaru
wynikającego z zŃąc^ljk^ Dr l do niniejszej umowy między cen4jednostkową towaru Zakupionego u innego
Wykonawcy
odpowiedź:
Nie wyrażam zgody,

Pytanie nr 8:
Modyfikację par, 6 ust, l pkt l lit. a na następujący: "za opóźnicnic w §ykonaniu przedlniotu umowy w ter-
m inie okreśtonym w § 4ust.l w wysokości 0,5 % wartości brutto nięzrealizowaDej dostawy za każdy dzieli
opóźnienia"
odpowiedź:
Nie wyrżam zgody,

Pytanie nr 9:

Modyfikację par, 6 ust, l pkt 1 lit, b na następujący| "za opóźnienie w dostawie towaru w wyniku wymiany,
o której mowa w §4 ust. 4 za kńdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu
reklamacji",
odpowi€dź:
Nie wyrżam z8ody.

Pytani€ nr 10:

Modyfikację par. 6 ust, l pkt ] lit, c na następujący| "za odstąpienie od umowy przez Zamawiają.e9o z przy-
czyn leżących po stronie Wykonawcy w \łysokości l0% niezrealizowanej części umowy",
odpowiedź:
Nie wyrźam zgody,

Pytanie nr l1:

Wykreślenie pal,6 ust, l pkt l lit,doraz Wyodrębnienie o§obne8o punktu w par.6 ust. ] pkt2 o następują-
cej treści: " Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienie od umowy przez Wy-
konawcę z przyczyn lęźących po stronie Zamawiającego w Wysokości l0% całkowitej kwoty wynagrodze,
nia",
odpowiedź:
Nie \łyrażam zgody,



Po$,iato\ł} ZęSpó} SZpitali W O]eśnic),

Pytanie nr 12:

Wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy, dot, niestosowania kar umownych, w pzypadkujeśli
opóźnienia będą spowodowane działaniem siĘ wyżsżej, w tym covid-l9.
odpowi€dź:
Nie wyrażam zgody,

Pytnnie nr 13:

Wprowadzenie do umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w pźypadku zaprze-
stania produkcji danego towaru przez producenta,
odpowiedź:
Nie wytażam zgody.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ stanowią integraln ą §zęść sIwZ i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie,
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