Pytania i odpowiedzi 4
W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie
ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej oraz korzystając z uprawnień
przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego
zamówienia, niniejszym zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego, w trybie i na zasadach
określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p., o udzielenie nam jednoznacznych
i wyczerpujących odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (oraz jej załączników) w/w
postępowania, a dotyczących treści istotnych warunków umowy:
1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania
skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej,
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji
dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość
wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę
treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności
u ich producenta?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3)
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust.
1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin
dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z
nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy
obecnie do czynienia?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wydłuża termin dostawy następująco
- 6 dni roboczych – 40 punktów
- 10 dni roboczych – 10 punktów
Powyżej 10 dni roboczych – 0 punktów
2. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania
skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej,
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji
dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość
wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę
treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar
umownych?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 w odniesieniu do ust. 1 wzoru umowy
(załącznik nr 3) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja
z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób
aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało
dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną

sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do
czynienia?
ODPOWIEDŹ
Zmiana umowy w zakresie kar umownych będzie dopuszczalna w oparciu o art. 15r
Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695).
Zamawiający wprowadził zmiany do umowy w § 4 ust. 3, 4 i § 7 ust. 1.

3. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania
skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej,
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji
dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość
wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę
treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez
wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od
niego niezależnymi?
Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia
epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej,
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji
dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 4 ust. 3 wzoru umowy
(załącznik nr 3) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie
wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale
niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez
ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym
związanych?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia stosownych zmian do umowy w
zakresie wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o art. 15r Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695). Zamawiający wprowadził zmiany
do umowy w § 4 ust. 3, 4 i § 7 ust. 1.
4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania
skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej,
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji
dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość
wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy § 3 ust. 2 klauzul pozwalających
na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie ceny netto w przypadku
znacznego wzrostu cen u producenta oraz znacznego wzrostu kursu EUR, których nie
można było przewidzieć w trakcie składania ofert?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3)
Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust.
1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby
waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych
związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z
jaką mamy obecnie do czynienia?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia stosownych zmian do umowy w
zakresie wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o art. 15r Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695). Zamawiający wprowadził zmiany
do umowy w § 4 ust. 3, 4 i § 7 ust. 1.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Zamawiający dopuści
złożenie oferty w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy
zakupowej, lub poprzez przesłanie oferty na wskazany adres e-mail Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ Zamawiający prosi o przesłanie ofert drogą
poczta polska, kurierem – działają bez zastrzeżeń
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 3 – zamawiający dopuści opakowania 100 szt., ponieważ
producent zwiększył ilość chusteczek w opakowaniu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę
2. Czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 i 5 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat wyłącznie
na bazie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, o
spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Adeno, Rota, Noro/MNV) w czasie
do 1 min. pH ok. 5,5 – 6,5, nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający
osadów – ponieważ na czas panującej pandemii producent zaniechał produkcji
przedmiotowego preparatu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy w pakiecie nr 4 w pozycji nr 8 – Zamawiający dopuści opakowania 1 lirowe, ponieważ
producent zaniechał konfekcjonowania w opakowaniach 0,5L?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę

