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Lp. Pytanie odpowiedź
1. Czy Zamańający, mając na uvładze zarówno obecny

stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
związ,ane z tym implikacje natury logistyczno-
ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie
po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
przewiduje mozliwość wprowadzenia do treści istotnych
warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę
treści zobowiązania wykonawcy w zakresie tetminu
dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?
Jężęli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę
pozwalającą dokonaó aneksowania umowy z
wykonawcą - ńy termin dostawy został dostosowany
do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z
nadzvłyczajną sl.tuacją (stan epidemii) z jaką mamy
obecnię do czynieńa?

W związku z epidemią lub stanęm
epidemii istnieje zawszę możliwośó
zastosowania przepisów art. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2a2Or. o
szczególnych tozwtązaniach
zwięarrych z żapobieganiem,
ptzeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-l9, innych chorób zakażnych
oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz.
1842 zpóźn. zm.).

Art. 15r

1. Strony umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w
rozumieniu ustawy z dnia 11 wześnia
2019 r. - Prawo zatrlówtęń
publicznych, niezwłocznie, wzaj emnie
informują się o wpływie okoliczności
zlviązartych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonarrie tej umowy,
o ile taki wpływ wystąpił lub moze
wystąpić. Strony umowy potwierdzają
ten wpływ dołączając do informacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które
mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub
osób świadczących pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą
lub mogłyby uczestniczyc w realizacji
zarnówienia;
2) decyzji wydanych ptzez Głównego
Inspektora Sanitarnego lub
dzińającego z jego upowaznienia

) Czy Zanawiający, mając na uwadzę zarólrłno obecny
stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
zwiryane z tym implikacje natury logistyczno-
ekonomicznej, których istnienie bez wąlpienia wpłynie
po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
potwierdzi że zgodnie z art. I5r. l. oraz Art. I5t, 2.
Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (zpóżniejszymi zmianami )
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19 otaz o uploszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-l9 , zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie
będzie naltczŃ kar umownych, w przypadku kiedy
problemy z dostawami lub reklamacją wynikają
bezpośrędnio ze stanu epidemii?

3. Czy Zatnwtający, mając na uwadze zatówno obecny
stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz
zwiryane z tym implikacje natury logistyczno-
ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłyn|e
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po stronie wykonawcy na proces realtzacji dostaw
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
wprowadzi zapis do treści istotnych waruŃów umowy

pozwalający wykonawcy w tazię wystąpienia
szczególnych okoliczności na zmianę treści
zobowiryanl,a wykonawcy w zakresie możliwości
odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie
publiczne przez wykonawcę z przyczyn lezących po
jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego
niezależnymi bez ponoszenia przęz niego negatywnych
skutków natury 'prawno-finansowych ż tym
związanych?

państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w zwięku z
przeciwdziałaniem COVID-l9,
nakładających na wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych
ezynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez
wojewodów, ministra właściwego do
spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrów, zwtązanych z
przeciwdziałaniem COVID-19, o
których mowa w art. 11 ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktów,
komponentów produktu lub
materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji
usług transportowych;
5) innych okoliczności, które
uniemozliwiają bądź w istotnym
stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w
pkt. 1-5, w zakresie w jakim dotyczą
one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
la. W przypadku wykonawców
mających siedzibę lub wykonujących
działalnośó związaną z realizacją
umowy poza terr,torium
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce
dokumentów, o których mowa w ust. 1

pkt. 1-5, składa się dokumenty wydane
ptzez odpowiednie insĘrtucje w tych
krajach lub oświadczenia tych
wykonawców.
2.Kńda ze stron umowy, o której
mowa w ust. 1, możę żądaó
przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów
potwierdzaj ących wpływ okoliczności
zwięanych z wystąpienięm COVID-
19 nanależyte wykonanie tej umowy.
3. Strona rrmowy, o której mowa w
ust. 1, na podstawie otrzymanych
oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. I i ż, w terminie
14 dni od dnia ich otrżymania,

4. Czy Zamawiający, mając na uwadzę zaróv,lno obecny
stanem epidemii jak i czas tiwania skutków epidemii
oraz związane z tym implikacje natury logisĘczno-
ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie
po stronie wykonawcy na procęs realizacji dostaw
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych
warunków umowy - klauzul pozwalających na zmianę
treści zobowiązańa wykonawcy w zakresie mozliwości
waloryzacji cen zę względu na zmianę cen pIzez
producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?
JężeIi tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę
pozwa\ającą dokonać aneksowania umowy z
wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen zostńa
dostosowana do biężących uwafuŃowań rynkowych
związanych z nadzryczĄną sytuacją (stan epidemii) z
jaką mamy obecnie do czynienia?
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przekazuje drugiej stronię swoje
stanowisko, wTaz z uzasadnieniem,
odnośnie do wpływu okoliczności, o
których mowa w ust. I, nanależyte jej
wykonanie. JężęIi strona umowy
otrzymńa kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.
4. Zamawiaj4cy, po stwierdzenia, że
okolicznoś ci związ,ane z wystąpieniem
COVID-I9, o których mowa w ust, 1,

wpływają na należyte wykonanie
umowy, o której mowa w ust, 1, w
uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje
zmiany umowy, o k,tórej mowa w art.

455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dńa II
września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, w szczególności pIzez:
l)zmianę terminu wykonania umowy
lub jej części, lub czasowe
zawieszenie wykonyłvania umowy lub
jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania
dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia
wykonawcy i odpowiadającą jej
zmianę wynagrodzenia lub sposobu

- o ilę wzrost wynagrodzenia
spowodowany kńdą kolejną zmianą
nie przehoczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
4a. W przypadku stwierdzenia, żę
okolicznoś ci związane z wystąpieniem
COVID-19, o których mowa w ust. 1,

mogą wpłynąć na nalezyte wykonanie
umowy, o której mowa w ust. 1,

zamawiający, w uzgodnieniu z
wykonawcą, może dokonać zmiany
umowy zgodnie zust.4.
5. Jeżeli umowa w sprawie
zamówienia publicznęgo zawięra
postanowienia korzystniej ksztahuj ące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby
to z ust, 4, do zmiany umowy stosuje
się te postanowienia, z zastrzężęniem,
że okoliczności Twlazane z
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.wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1, nie mogą stanowió
samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstąpienia od
umoWy.
6. Jeżelt umowa w sprawie
zamówienia publiczflego zawiera
postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytńu
odpowiedzialności za jęj

niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczności, strona umowy, o której
mowa w ust. 1, w stanowisku, o
którym mowa w ust. 3, przedstawia
wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-I9 na na\eżyte
jej wykonanię oTaz wpływ
okoliczności zwtązanych z
wystąpieniem COVID-19, flB

zasadność ustalenia i dochodzenia
tych kar lub odszkodowń, lub ich
wysokość.
7, Wykonawca i podwykonawca, po
stwierdzeniu, że okoliczności
związane z wystąpieniem COVID-l9,
mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie łączącej ich
umowy, która jest zwtązana z
wykonaniem zamówienia public znega
lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w
szczególności mogą zmięruć tęrmin
wykonania umowy lub jej części,
czasowo zawiesić wykonywanie
umowy lub jej części, zmienić sposób
wykonywania umowy lub zmienic
zakres wzaj emnych świadczeń,
8. W przypadku dokonania zmlany
umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli
zmiana ta obejmuje część zarmówienia
powierzoną do wykonania
podwykonawcy, wykonawca i

odpowiednią zmianę łączącej ich
umowy, w sposób zapevłniający, że

waruŃi wykonania tej umowy przez
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korzystne niZ warunki wykonania
umowy, o której mowa w ust. I,
zmienionej zgodnie z ust. 4.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do
umowy zawartej między
podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
10. W okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oTaz związanych z nimi
ograniczeń w przemieszczaniv się,
umowy w sprawie zamówienia
publicznego zawierane są pod

rygorem niewżności w
pisemnej, albo za
zamawiającego
elektronicznej
kwalifikowanym

formie
zgodą

w postaci
opatrzonej
podpisem

elektronicznym,
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się
odpowiednio do umów w sprawie
zamówień publicznych wyłączonych
ze stosowania ustawy z dnia 11

września 2019 r, - Prawo zamówień
publicznych.

5.
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy
i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu
umowy 5 dnioweso terminu narozpatrzenie reklamacii?

Zgodnte zSWZ.

6.
Czy Zanawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że
na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnta 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług udziela
Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur,
duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not
obciążeniolvych i not korygujących w formacie pliku
elektronicznego PDF na wskazarry przez siebie adres
poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów
po ezty e-mail Wykonawcy?

Zgodnie z § 4 ust,2 umowy
załączniknr 6 ,,Wzór umowy".

7.
Czy w cęlu miarkowania kar umownych Zamawiający
dokona modyfikacji postanowień projektu ptzyszłej
umowy w zakręsie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1:

I. Za ntevrrykonanie lub nienalężyte wykonanie umowy
strony obowiązywac będzie stosowanie kar umownych
w następuj ących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w przypadku:
a) niewykonania całości lub części zamówienia w
terminie - w wysokości 5% kwotv brutto

Zgodnie zSWZ,
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nteztealizowanej części zamówienia, za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niz Ia% kwoty brutto
niezt ealizowanej części zarnówtenia,
b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z
przy czyx leżący ch po stronie Wykonawcy w wysokości
10oń niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w
§4ust.3

8.
Cty w pakiecie nr 6 - Zamawiający mógłby dopuścić
suche bezwłóknowe chusteczki wykonarle z wysokiej
jakości, nie pozostawiającej l<łaczków nietkanej
mieszany włókien' syntetycznych (poliester) do
stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub
dezynfekującymi o wymiarach 3ż cm x 30 cm i
gtamńurze 50glm', dystrybutor wykonany z
polipropylenu, który może byó m},ty w zmywarce do
naczyn w temp. do 60"C?

Zgodnie zSWZ,

9.
DoĘc.zy pakietu nr 9
Czy Zamańąący dopuści środek dezynfekcyjny
będący produktem biobójczym mĄący pozwolenie na
obrót wydane przęz pTęzesa Urzędu Rejestracji
Produklów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. Ofertowany środek nie jest
wyrobem medycznym, ptzeznaczony jest do
dezynfekcji powierzchni w miejscach publicznych w
tym w obszarzę medycznym.

Zgodnle zSWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
pnznwolN tczrcy
Xomisji f{ptłrgońe:
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