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Zgorzelec, dnia 03.07.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy środków dezynfecyknych i
kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze
zmianami) odpowiada na następujące pytania:
(ZAPYTANIE NR 1)
Pytanie 1. Dotyczy Załącznika 3, poz. 5
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do oceny preparat typu Esemtan emulsja myjąca o wartości pH równej
5, spełniający pozostałe zapisy SIWZ
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
Pytanie 2. Dotyczy Załącznika 3, poz. 29
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do oceny preparat typu Terralin Protect o spektrum działania: B, Tbc,
MRSA, grzyby i wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, wirus SV40) w stężeniu do 2% w 15 minut, Noro 0,5% w 60 minut,
Adeno 2% w 240 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
Pytanie 3. Dotyczy Załącznika 3, poz. 34 i 35
W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań ( do 2
miejsc po przecinku ) czy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania ?
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy,
opakowania zawsze należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania, w przypadku, gdy z wyliczeń
wychodzą niepełne opakowania.
Pytanie 4. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 11
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 11 § 2 w sposób następujący:

11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie
uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim
przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego
przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 11
W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 11
§2 umowy w sposób następujący:

11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie
uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim
przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną
w umowie. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z
umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 6. Dotyczy projektu umowy § 7
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze
skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego
przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie
eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) zwracamy się z prośbą o
dodanie w § 7 ustępu 7 o następującej treści:

7. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 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.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższy zapis
wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają bezpośrednie
zastosowanie, bez względu na zapisy umowy.
Pytanie 7. Dotyczy projektu umowy §7
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §7,
ust. 8 i 9 o następującej treści:

9. Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji,
gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami
wystąpienia epidemii COVID 19.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych
dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższy zapis
wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają bezpośrednie
zastosowanie, bez względu na zapisy umowy.
Pytanie 8. Dotyczy projektu umowy §7
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu o
następującej treści:

„ Siła Wyższa”
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna 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. Dla celów realizacji 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.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich
przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 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.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższy zapis
wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają bezpośrednie
zastosowanie, bez względu na zapisy umowy.
Pytanie 9. Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt a i b oraz ust. 3
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 pkt a i b oraz ust.3 umowy w sposób następujący:

1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiający kary umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań umownych:
a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z
zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej lub
wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w §
7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do
należytego wykonania umowy.
b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w
wysokości 50 zł za każdy przypadek.
Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość
żądania kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 10. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2 pkt 1) i 2)
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 ust.2 pkt 1) i 2) umowy w sposób następujący:

2. Strony dopuszcza możliwość zmiany czas obowiązywania umowy poprzez:
1) przedłużenie czasu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące– w przypadku
niezrealizowania w czasie trwania umowy szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w §4 ust.1 - z
zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym do niniejszej umowy – załącznik nr 1,
2) zwiększenie o 10% wartości szacunkowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, w takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy za
zgodą Wykonawcy, poprzez jego wydłużenie na okres do 27 miesięcy od daty zwarcia umowy, z
zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu
cenowym niniejszej umowy – załącznik nr 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie aneksu do
umowy wymaga zgody obu stron umowy. Zamawiający w przypadku chęci skorzystania z
powyższych zapisów, każdorazowo najpierw dokonuje ustalenia terminu obowiązywania aneksu do
umowy z Wykonawcą. W przypadku braku zgody, Wykonawcy, nie dojdzie do zawarcia aneksu do
umowy.
(ZAPYTANIE NR 2)
Pytanie 1. Dotyczy Załącznika 3, poz. 2
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Phago’gel? Parametry według załączonej ulotki.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2. Dotyczy Załącznika 3, poz. 11
Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny preparat typu Neodisher Septo Active, niewymagający dodawania
aktywatora? Parametry według załączonej ulotki
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ, m.in.
możliwości dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów (pozytywna opinia IMiDz w Wwie lub innej równoważnej instytucji opniotwórczej).
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