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WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI 

I TECHNIKI MEDYCZNEJ 
05-430 Celestynów 

    ul. Wojska Polskiego 57  
 

 
 

    Celestynów, dnia 16 lipca 2020 r. 
 

 
DO WSZYSTKICH         

ZAINTERESOWANYCH 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę środków dezynfekcyjnych”– sprawa  

nr WOFiTM/35/2020/PN. 

 

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  wzoru umowy § 3 ust. 4 i 5 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) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kwestia skutków wystąpienia siły wyższej (w tym epidemii) 

na realizację zamówienia została uregulowana w postanowieniach umowy oraz przepisach prawa 

powszechnie obowiązujących. 

 

2. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu 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 § 10 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy 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 oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kwestia skutków wystąpienia siły wyższej (w tym epidemii) 

na realizację zamówienia została uregulowana w postanowieniach umowy oraz przepisach prawa 

powszechnie obowiązujących. 

 

 



Strona 2 z 2 
 

3. 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 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 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 § 11 i § 10 ust. 1 pkt 1 wzoru 

umowy 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 wskazuje, iż kwestia skutków wystąpienia siły wyższej (w tym epidemii) 

na realizację zamówienia została uregulowana w postanowieniach umowy oraz przepisach prawa 

powszechnie obowiązujących. 

 

4. 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 możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen 

przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 10 wzoru umowy 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) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż kwestia skutków wystąpienia siły wyższej (w tym epidemii) 

na realizację zamówienia została uregulowana w postanowieniach umowy oraz przepisach prawa 

powszechnie obowiązujących. 

Dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Czy w części nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić - preparat oparty o kwas nadoctowy 
 i nadwęglan sodu w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego 
 i endoskopów, przygotowanie roztworu w wodzie o temp. powyżej 30°C, o spektrum: B(MRSA), 
F, prątki 2% 30 min., V(Polio 2% 30 min., Adeno 0,5% 15 min., Papova 1% 5 min., Vaccinia 
0,25% 1 min., HBV/ HIV/ HCV 2% 30 min.), S(Clostridium difficile) 2% 15 min., wyrób medyczny, 
w opakowaniu a’ 40 g z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

 

    KOMENDANT 

       

/ - / płk Waldemar PAWELEC 

 


