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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 3/2022 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. części nr 7, poz. 16) 

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jałowego, chirurgicznego z włókniny 

polipropylenowej, o gramaturze 30 g, długi rękaw z mankietem poliestrowym o długości min. 5 cm 

dobrze opinającym nadgarstek, wiązany w pasie oraz przy szyi. Fartuch sterylizowany tlenkiem 

etylenu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści fartucha o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. części nr 7, poz. 16) 

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej 

pozycji do oddzielnego pakietu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonując stosownych modyfikacji wydzieli poz. 16 z części nr 7 do osobnej części (nr 

8). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. wzoru umowy § 2) 

„W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie  

z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, w nawiązaniu do 

zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do § 2 umowy zapisu, iż: 

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak 

zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do 
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produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., a będące wynikiem 

epidemii, dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do momentu dostępności 

zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. wzoru umowy § 2 ust. 5) 

„W związku z panującą z sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków 

bezpieczeństwa obecnie stosowanych przez całe społeczeństwo prosimy o usunięcie zapisów we 

wzorze umowy dotyczących przeniesienia dostawy do pomieszczeń magazynowych i rozładowania 

towaru na półki. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich 

obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób realizujących bezpośrednie dostawy do 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. wzoru umowy § 6 ust. 2) 

„Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 6 ust. 2 wzoru umowy w zakresie naliczania kar 

umownych za opóźnienie w dostawie na następujący: 

„W przypadku zwłoki WYKONAWCY w wydaniu zamówionego towaru (co ma miejsce również  

w przypadku wydania towaru niezgodnie z zamówieniem) albo w wykonaniu złożonej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO reklamacji, ZAMAWIAJĄCY może żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny 

brutto towaru odnośnie wydania którego WYKONAWCA pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, 

ale nie więcej niż 20% tej ceny.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. wzoru umowy § 6) 

„Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe i nie tylko obostrzenia, 

które wpływają na ogólnoświatową sytuacje w obrocie między dostawcami, w nawiązaniu do zapisów 
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umowy wnosimy o dodanie do § 6 zapisu: 

„Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych, o których mowa w §6 niniejszej 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 wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. wzoru umowy § 8) 

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 8 poprzez dodania zapisu: 

„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności powodujących niemożność 

lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu  

w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny 

wypowiedzenia umowy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana zostanie wprowadzona jako ust. 4 w §8 

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. wzoru umowy) 

„W związku z obecną sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy 

zapisu o następującej treści: 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne 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. Do celów 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. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją 

również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
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prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób 

realizacji Umowy. 

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to 

możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 

przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej  

w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony 

umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 

180 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 wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 


