
Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

Nazwa zadania: Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek 

jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie  

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZO-2/577/2020 

 

Niemodlin, dnia 26.06.2020r. 

 

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA   

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 

Niemodlin udziela następujących wyjaśnień: 

 

Część 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego o chłonności 1177ml? 

Odp.: Nie 

Część 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z materiału MOLTON? 

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Część 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z materiału SPUNLACE? 

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Część nr 2 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1 150 ml? 

Odp.: Nie 

Część nr 2 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Części nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? 

Odp.: Nie. 

Część nr 2 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w 50% z wiskozy oraz w 50% z poliestru? 

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3 - §1, ust. 4 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu w §1 ust.4, brak jednoznacznego określenia 

szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe 

i rzetelne przedstawienie oferty. 

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3 - §4, ust. 3 

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 państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ zwracamy się z prośbą o 

wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych.  

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §4, ust. 5 

Zwracamy się z prośba o modyfikacją zapisu zawartego w §4, ust. 5 wzoru umowy na następujący: 

„5. Opóźnienie w dostawie lub jej brak pociągać może za sobą zakup interwencyjny, którego koszty 

dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu, a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) 

obciążać będą Wykonawcę. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego:  

1) zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu oraz  

2) Zamawiający jest upoważniony do potrącenia różnicy wynikającej z ceny zakupu i ceny wynikającej z 

umowy - z należności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy. Różnica nie może przekroczyć 10% 

wartości zamówionego i niedostarczonego  przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt 

poniesiony na zakup przedmiotu umowy (towaru) w trybie określonym §4, ust. 5. Zakup interwencyjny zwalnia 

Wykonawcy od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.”  

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §6, ust. 1 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w §6, ust. 1, pkt. 1) na następujący: 

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie”  



Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §6 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §6, ust. 8 i 9 o następującej treści: 

„8.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych 

i odszkodowań za okres, w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 . 

9.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i 

możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o 

którym mowa w ust.8.” 

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §6 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy 

§6, ust. 8 i 9 o następującej treści: 

„8.Strony postanawiają, że zapisy §6 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.  

9.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.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §6 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy 

§6, ust. 8 o następującej treści: 

„8.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 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.: Nie wyrażamy zgody. 

Dot. Wzoru umowy – zał. 3 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru 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 zmienia umowę w sposób następujący: 

§ 10 umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, a spełniających przesłanki określone w § 2 ust. 4-5 oraz w sytuacji 

siły wyższej. 

2. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy  

w okolicznościach zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy i niezależnych 

od którejkolwiek ze stron, w szczególności w okolicznościach siły wyższej. 

3. 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.  



4. 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 lub jej zmiany. 

5. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.” 

 

Część 2, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu higienicznego z wkładem chłonnym. 

Warstwę spodnią stanowi biała folia o gramaturze min. 15 g/m2, we wkładzie chłonnym znajduje się 

rozdrobniona pulpa celulozowa oraz superabsorbent, dodatkowo pokryta bibułką, warstwę wierzchnią stanowi 

włóknina. Podkład o wymiarze 90 cm x 60 cm, masa nie  mniejsza niż 71g, chłonność 1750 ml. Podkłady w 

opakowaniu po 30 sztuk.   

Odp.: Nie dopuszczamy. 

Dotyczy treści zapytania ofertowego – Rozdział V, pkt.1 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składnia ofert do dnia 03.07.2020r.  

Odp.: Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

 

 

 

          Z up. Dyrektora 

Izabela Turczyn 

          Asystent Dyrektora 


