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Dotyczy postępowania: ,,Zakup

i

dostawa hemodialĘ, preparatów dezynfekcyjnych

materiałów opatrunkowych i szewnych - powtórka"
Lp.
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Pl.tanie

Pakiet

3

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania
wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i
dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami
m.in, tlenkiern etylenu, , które zgodnie z obowiązującym
prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz
chirurgicznyclr, Dopuszczenie innych metod sterylizacji
zaperłłrizachowanie uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP
dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Pakiet 3, pozycja la
Czy Zamawiający ma na myśligćżę opatrunkową jałową
o powierzchni % m2?
Pakiet 3, pozycja 1b
Czy Zamawiający ma na myśligazę opatrunkową jałową
o powierzchni /2 m2?
Pakiet 3, pozycja 1c
Czy Zamawialący ma na myśli gazę opatrunkową jałową
o powierzchni 1 m2?
Pakiet 4 - Czy ZamawiĄący dopuści zaoferowanie
szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania
60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie
ok. 50% po 3 tygodniach?
Pakiet 4, pozycja 7
16,Czy Zamawiający
dopuści zaoferowanie igieł okągłych pogrubionych?

-9,1ż

Dot. zapisów rozdziału 22 SWZ pkt.2)
W związku z występowaniem w okresie realtzacji
niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych
zwiaganych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2,
które mają ogromny wpływ na dostępnośó m.in.
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj,
zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje

Odpowiedź

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI
Z DNIA l0.09.2021r,

Zamawiający udzielił odpowiedzi
,,Zgodnte zSWZ",

natomiast powinno być
,rZamaw iający d opuszcza".

Tak

Tak

Tak

Zamawiający dopuszcza

Zama-w iaj ący

dopuszcza

Zgodnie zSWZ.
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poszczególnych pńStwa Z Zakresie eksportu) W
nawiązaniu do zapisów SWZ w rozdziale 22 zwracamy
się z prośbąo zmianę terminów w sposób następuj ący:

8.

Dla pakietu nr 2 4:
1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 4 dni
robocze otrzyma - 10 pk.,
2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 3 dni
robocze otrzyma 20 ph,,
3. Jeżeli lĘykonawca zaoferuje termin dostclwy 2 dni
roboczy otrzyma 40 ph.
Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3

Zgodnie zSWZ.

ust.4

Zwracamy się z prośbąo modyfikację zapisu umowy w
zakresie § 3 ust. 4 w sposób następujący
4, W przypadku nłłokiw dostawie towaru Zamawiajqcy
ma prawo zakupić niedostąrczony towar u innego
sprzedawcy. a ewenrualnq różnicq w cenie , przy czym
rÓżnica nie może przel"łoczyĆ 10% wąrtości
zamówionego i niedostarczonego towaru wynikajqcego
z załqcznika asortymentowo-ceno}aego do niniejszej
umowy oraz kosztami trąnsportu obciqżyĆ l,Vykonawcę,
co nie wyłqcza jego uprawnień wynikajqcych z §6 ust 1
pkt. 1.
Zgodn\e zSWZ.
Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3
:

q

ust.4
W przypadku negatywnej odpowiedzi na p}tanie
powyżej zwlacafiy się prośbąo usunięcie z wzor|)
umowy postanowień dotyczących na|iczania kar
umownych w trybie § 6 ust.l w przypadku dokonania
wykonania zastępczego przez Zamawialącego, za które
Wykonawca pokyje różnicę kosztu zakupu tożsamego
asortymentu u innego dostawcy - poprzez wykreślenie z
§ 3 ust. 4 zapisu dotyczącego prawa do naliczenia kary
umownej z tytułu zwłoki w dostawie. Naliczenie kary
umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych
towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w
istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo

10.

przewinienie
Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWY

§6 ust.

Zgodnie zSWZ.

1

Zwracamy się z prośbąo modyfikację zapisu umorły w
zakresie §6. ust. l w sposób nasLępując5:
,, 1) IĘykonawca zapłaci Zamawiajqcemu kary umowne
w przypadku:
a) niewykonania całościlub częścizamówienicl w
terminie - w wysokości0,5 % wartościbrutto
niedostarczonej częścizamówienia, za każdy dzień
zwłoki, nie więcei iednąk niż 5 % kwoty brutto określonel
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w §4 ust. 2.

b) rozwiązania umov)y przez którqkolwiek ze stron
z przyczyn leżqcych po stronie Wykonawcy
w wysokości10%
wartości brutto
niezre alizow ane i częśc i umowy
11.

UMOWY §6 Zgodnie zSWZ.
ust. ó
Zwracamy się z prośbąo modyfikację zapisu umowy w
zakresie §6. ust. 6 w sposób następujący:
Łqczna wysokośćkar umownych nie może przelłoczyć
20 o% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
4 ust. 3
może
Zv"ryczajowo wartośćkar umownych
przekroczyć 20 Yo, zapts o 40 oń lest rażąco rłrysoki.
Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA

nie

12.

Dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6
Zwracamy się z prośbąo dodanie w §6 umowy
następuj ącej treści.

13.

,,7.Zamawiajqcy oświadcza, że zrzeką się dochodzenia
roszczeń z tytułu przewidzianych umowq kar umownych i
odszkodowań , za olłes , w hórym umowa nie mogła
być należycie wykoryntlana z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, a w szczegóIności siĘ wyższej w postaci
pandemii wirusą COVID- 19 .
8.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej
slaranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe
maksymalnego ograniczenia ewentualnych negaĘunych
skutków wyłołanychstanem pandemii, o klórym mowa
w ust.7. "
Dot. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §6
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie
powyżej zwracafiy się z prośbąo modyfikację zapisów
§6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 7 i 8do
umowy o następującej treści:

W związku z epidemią lub stanem
epidemii istnieje zawsze możliwośó
zastosowania przepisów afi. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych

rozwiązaniach

związanych z
zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakńnych
oraz wywołanych nimi sYuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.
1842 z póżn. zm.).

7. Strony postanawiajq, że zapisy §ó Umowy,
olłeśIajqcezasady naliczanicl kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego

wykonania Umowy, nie znaj dujq zastosowąnia w
sytuącji, cdy niewykonanie lub niewłaściwe
wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane
jest skutkami wystqpienia epidemii COVID 19.
8. Wykonawca zobowiqzuje się do przedstawienią
wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla
potwierdzenia wp|nuu okoliczności zwiqzanych z
wystqpieniem COVID-|9 na należyte wykonanie
Umowy, na każde żqdanie Zamaw iaj qcego.
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14,

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
przypadku
W
negatywnej odpowiedzi na pytania
powyżej zwIacalny się z prośbą o dodanie do wzoru
DOt.

Z amawiający nie

wl raża zgody.

umowy Zapisu o następującej treŚci:
SIŁA WZSZĄ

1. Strony

że nie będs
odpowiedzialne zą niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiqzań wynikajqcych z Umowy

15.

zgodnie postąnąwiąjq,

spowodowane przez okoliczności niewynikajqce z winy
danej Strony, w szczególności za okoliczności
trahowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła |Ilyższa: oznaczą zdarzenie
zewnętrzne, pozostajqce poza kontrolq Stron orąz
niewiqżqce się z zawinionym działaniem Stron, hórego
Strony nie mogły przewidzieć i hóre uniemożliwią
proces realizacji Umowy. Tąkie zdarzenią obejmllją w
szczególności; wojnę, rewolucję, pożary, powodzie,
epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę
Wyższq Strony rozumiejq również, epidemię COVID-]9,
pofuierdzonq obowiqzywaniem stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemiczne go.
3. W przypadku ząistnienią Siły Wyższej, Strona, hórej
takn okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wywiqzanie się z jej zobowiqzań, niez,,łłocznie
powiadomi drugq Stronę o takich okolicznościach i ich
przyczynie, Iłówczcls strony us talq zalrres, alternaĘłune
rozwiqzanie i sposób realizacji Umowy.
4. strona, lłóra dokonała ząwiadomienia o zaistnieniu
dzirlłrlnia Siły Wyższej, jest zobowiqzana do
konĘnuowania wykoryuania swoich zobowiqzań
wynikajqcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim to
możliwe, jak równieZ jest zobowiqzana do podjęcia
wszelkich dziąłąń zmierzcljqcych do wykonania
przedmiotu ząmówienia, a których nie wstrzymuje
działanie siły wyższej.
5. W rązie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na
skutek działania SiĘ lilyższej w szczególności nie nalicza
się przewidzianych kar umownych ani nie obciqża się
drugiej strony umowy kosztami zakupów
interwencyjnych,
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłqczeniem epidemii COVIDl9 będzie trwała nieprzerwanie przez okres ]80 dni lub
dłużej,Strony mogq w drodze wzajemnego uzgodnienia
rorwiqzać Umowę bez naHadania na żadnq ze Stron
dalszych zobowiqzań oprócz płatnościnależnych z Ętułu
pr aw idł ow o wyko nanych us ług.
Dot. Pakiet 2, poz. 10
Zgodnie z SWZ.
W związku z problemem z dostępnościąproduktu
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opisanego w w/w pozycji, prosimy o wydzielenie pozycji

nr l0. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenieoferly
większej ilościWykonawców, co jest korzystne dla
Zamawiającego zarówno pod względem jakościorłrym jak

i

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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