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WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę
rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób
Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do przedmiotowego postępowania uprzejmie
wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1. dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:
Czy można zaoferować rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, bez zawartości lateksu i protein,
wykonane z neoprenu, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, jałowe, jednorazowego
użytku, mankiet prosty zaopatrzony w opaskę samoprzylepną? Grubość na palcu 0.19 mm, grubość
na dłoni 0,18 mm i mankiecie 0,15 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom AQL 0,65. Zgodnie z
normą EN-455 części 1-4. Szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń.
Pakowane po 50 par.
Odp.: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 2. dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic
chirurgicznych w kolorze naturalnym, posiadających powierzchnię zewnętrzną teksturowaną,
mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Grubość na palcu 0,14 mm, grubość na dłoni 0,13 mm,
grubość na mankiecie 0,14 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3. dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic
chirurgicznych posiadających mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Grubość na palcu 0,25
mm, grubość na dłoni 0,21 mm, grubość na mankiecie 0,17 mm. Długość rękawicy min. 302 mm.
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4.
Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 11 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego
ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 5.
Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji
do 5 dni roboczych.
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 6.
Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 6 projektu umowy poprzez obniżenie kary umownej nim
przewidzianej do 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 7.
Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine:
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 8.

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści:
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie
zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT,
z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 9.
Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zmiany
ceny
w
przypadku
zmiany
cen
producenta
lub
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego
o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 10.
Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:
Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego
ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 11.
„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o
co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 12. ZAPISY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
Roz. 4., pkt 6., Pakiet nr 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia
wraz z ofertą 1 op. handlowego wyspecyfikowanych rękawic nitrylowych zamiast 2 par? Nasza
prośba wynika z faktu iż, Zamawiający w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert jako j.m.
podał opakowanie po 100 szt.
Odp.: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 13. Pakiet nr 1, poz. 1
Czy Zamawiającego dopuści możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile
zrywu wynoszącej 7,6 N?
Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14. Pakiet nr 1, poz. 1
Czy

Zamawiającego

dopuści

możliwość

zaoferowania

rękawic

diagnostycznych

nitrylowych

pakowanych w opakowania a’ 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp.: Tak, dopuszcza się.
Pytanie 15. PROJEKT UMOWY:
§ 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione
słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli
opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione
przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na
niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca
2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde
opóźnienie w wykonaniu umowy.
Odp.: Bez zmian, zważywszy , że kara umowna jest naliczana za każdy dzień zwłoki (§ 8
ust.2 a wzoru umowy „w przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za
każdy dzień zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości
brutto zamówionej partii”)

Pytanie 15. PROJEKT UMOWY:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej
mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane
brzmienie:
Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania

2.

3.

4.

5.

6.

siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych,
zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu
i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i
ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki
przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających
do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie
są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W
czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności
nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami
zakupów interwenycjnych.
W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują
się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej.
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w
przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako
jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również
umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie
lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania
zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron
umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na
podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

2. w sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania siły
wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź dopuszczenie
takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie podpisania umowy o
udzielenie zamówienia publicznego aneksu modyfikującego postanowienia umowy w zakresie terminów
dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony indywidualnej w powszechnym
rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów,
wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie
przewidzianych kar umownych oraz pokrywania ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz
wprowadzającego ewentualną możliwość modyfikacji ceny ww. produktów i w razie nieosiągnięcia
porozumienia w zakresie ceny – wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku
wyrobów

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian (zmiany umowy dotyczące
„działania siły wyższej” reguluje § 9 ust. 4 wzoru umowy).

Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska

