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-2/494/2021
Niemodlin, dnia 25.06.2021r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100
Niemodlin udziela następujących wyjaśnień:

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.: Zapisy umowy pozostają bez zmian.
Dot. Wzoru umowy – zał. 3 - §4, ust. 2
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy 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.: Zapisy umowy pozostają bez zmian.
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.: §6, ust. 1 pkt 1) umowy otrzymuje brzmienie:
„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”

Dot. Wzoru umowy – zał. 3, §6, ust. 1
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w §6, ust. 1, pkt. 2) na następujący:
„2) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które nie odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w ust. 3”

Odp.: Zapisy umowy pozostają bez zmian.
Dot. wzoru umowy §10
Zwracamy się z prośba o dodanie poniższych zapisów do treści istotnych warunków umowy:
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie
nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów
interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 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.: Zapisy umowy pozostają bez zmian.
Dot. wzoru umowy §10
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 10 ustępu 6
o następującej treści:
6. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §10 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.: Komentarz do proponowanych zmian w §10:
Nieprzewidziane sytuacje wynikające z siły wyższej reguluje dotychczasowy §10 ust. 2 i 4 wzoru umowy. W
przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zastosowanie będą miały
określone przepisy prawa rangi ustawowej, które mogą narzucać szczególne rozwiązania, również co do tej
umowy. Na obecnym etapie nie ma potrzeby wprowadzania proponowanych zmian.
Cześć 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę myjek wykonanych z włókniny typu Molton, mieszaniny
poliestru i polipropylenu, niepodfoliowanych?
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
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