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Zielona Góra, 23/04/2020 r. 

 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w nw. postępowaniu 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, 

że w postępowaniu pn.: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) na który Zamawiający udzielił na podstawie art. 38 ust. 1a 

ustawy Pzp następującej odpowiedzi. 

Treść wniosku złożonego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia: 

Pytanie 1  

Do §1 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia kary umownej przez 

Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż zapis §1 ust. 5 zobowiązuje Wykonawcę do 

pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego 

wykonawcy oraz wszystkich dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia zastępczego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Do §1 ust.11 1 lit. g wzoru umowy: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o 

zmianę treści §11 ust. 1 lit. g wzoru umowy poprzez nadanie brzmienia: ”Wszystkie zamówienia będą 

dostarczane do apteki szpitalnej Zamawiającego”. Ewentualnie, w jeśli ze względu na szczególne 

potrzeby Zamawiającego, nie może przystać on na zaproponowane brzmienie, prosimy o dodanie 

słów „, z tym zastrzeżeniem, że pracownikowi Wykonawcy wykonującemu swoje obowiązki 

zapewnione zostanie bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem 

medycznym oraz z chorymi, w szczególności poprzez zapewnienie i przestrzeganie rozdzielnych 

dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi 

dostaw produktów leczniczych przez pracowników hurtowni farmaceutycznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Do §8 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, do §8  prosimy o dodanie kolejnego pkt 13 wraz z ppkt 

a, ppkt b oraz ppkt c w brzmieniu: 
 

Pkt 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

 

- ppkt a) -  z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 
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- ppkt b) - wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od 

żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną 

na   okoliczności realizacji umowy, 

- ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i 

niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie 

umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się 

pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany  i 

inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, 

stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, 

zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym,  a także przypadki 

wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy 

lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w 

chwili obecnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Do §9 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 

zastrzeżonej w §9 ust. 1 wzoru umowy do wysokości 0,1% wartości asortymentu niedostarczonego 

w terminie za każdą godzinę zwłoki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5 

Do §9 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 

zastrzeżonej w §9 ust. 5 wzoru umowy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6 

Do §9 ust. 6 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna 

będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7 

Pytanie do rozdziału 15 pkt 15.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wnosimy o 

zmianę w zakresie kryterium 2 oceny ofert – termin dostawy dotyczącego maksymalnego terminu 

dostawy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a 

co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności prosimy o wydłużenie 

terminu realizacji zamówienia poprzez zmianę ocenianego kryterium w talki sposób aby minimalny 

czas dostawy wynosił 48 godzin od chwili złożenia zamówienia a maksymalny 72 godziny. 

Jednocześnie nadmieniamy, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla 

większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 8 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie 

koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę 

warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na wymuszoną zmianę 

organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również 

poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną. 

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza możliwość 

złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na przygotowanie i 

złożenie oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 


