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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ, ZMIANIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Zamawiający  Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego w Zielonej  Górze  sp.  z  o.  o.
niniejszym  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  nr  referencyjny:  TZ.372.32.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywne dostawy środków ochrony oraz
roztworu  do  przepłukiwania  i  irygacji  dla  Pracownik  Cytostatyków, po  terminie,  o  którym  mowa
w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  wpłynęły  niżej przytoczone pytania. Zamawiający
zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1 
Dotyczy: wzoru umowy 
W związku z panującą pandemią COVID 19 jest ogólnoświatowy problem z dostępnością takich produktów
jak  kombinezony  Tyvek,  maski  ochronne  FFP3,  FFP2,  rękawice  itp.  Przystępując  do  przetargów  na
powyższe produkty, każdorazowo pytamy producentów czy gwarantują nam płynność dostaw wymaganych
ilości  w  wymienionym  czasie.  W  aktualnej  sytuacji  producenci  nie  mogą  nam  zagwarantować  stałej
dostępności  tych  produktów w odpowiedniej  ilości.  Powodem jest  ogromne zapotrzebowanie  tego  typu
produktów na świecie, a przez to niewystarczająca ilość materiałów do wytworzenia tego typu produktów.
Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z Państwa umowy z paragrafu 6; punktu 1. Wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości:  podpunktu  2)  10%  wartości  opóźnionej  dostawy,
o  której  mowa  w  §  4  ust.  2  oraz  w §  7  ust.2,  za  każdy   rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w wykonaniu
poszczególnej dostawy.
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy paragrafu poniższej 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.  Strona  zgłaszająca  okoliczności  musi  kontynuować  realizację  swoich
zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych
środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4)  Jeżeli  stan  Siły  Wyższej,  będzie  trwał  nieprzerwanie  przez  okres  90  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. 
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5)  Stan  Siły  Wyższej  powoduje  adekwatne  przesunięcie  terminów  realizacji  Umowy  chyba,  że  Strony
postanowiły inaczej.

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  usunięcie  zapisów  §  6  ust.  1  pkt.  2)  Wzoru  umowy,  który  stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ. Dokonuje jednak zmian w wysokości obowiązującej kary umownej w tym zakresie,
w  związku  z  czym,  dokonana  zostaje  modyfikacja  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  –  Wzór  umowy.
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  paragrafu  o treści:  Siła  Wyższa
(zaproponowanego przez Wykonawcę). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany umowy
w związku z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego
z umowy spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca  odpowiedzialności nie ponosi, uregulowane
zostały w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z  zapisami  § 12 ust.  1 Załącznika nr 4 do SIWZ „W sprawach
nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie przez nią
nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego (...)”.
Jednocześnie Zamawiający informuje,  że ewentualne zmiany umowy w związku z epidemią COVID - 19
reguluje art.  15 ustawy z dnia 2.03.2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach
kryzysowych.

II.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚĆ SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku  
z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowego Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór  umowy,

wprowadza się Załącznik nr 4 do SIWZ  po zmianach – Wzór umowy.

III.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W  konsekwencji  dokonanych  zmian  Zamawiający  zmienia  termin  składania  i  otwarcia  ofert
 w następujący sposób:

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:

1. Rozdział XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.05.2020  r. o godzinie 10:30.

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.05.2020  r. o godzinie 10:30.

2. Rozdział XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT,  XX.I Zapisy dotyczące składania oferty
w formie tradycyjnej (papierowej), pkt. 6 

Było: Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami
w kopercie, opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne  dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania i irygacji dla Pracowni Cytostatyków

– nr ref.: TZ.372.32.2020

Nie otwierać przed   22 maja 2020   r. Godz.   11:00  
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Jest: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne  dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania i irygacji dla Pracowni Cytostatyków

– nr ref.: TZ.372.32.2020

Nie otwierać przed   27 maja 2020   r. Godz.   11:00  

3. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1, ust. 1.2
Było: 
1. Ofertę należy złożyć:

1.2. za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  dostępnego  naePUAP
       i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 22 maja 2020 r. do godziny 10:30

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć:

1.2. za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  dostępnego  naePUAP
 i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 27 maja 2020 r. do godziny 10:30

4. Rozdział XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 3
Było: 
3. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr  115 (budynek administracji)
    w siedzibie Zamawiającego.

Jest:

3. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 11:00 w sali nr  115 (budynek administracji)
    w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 4 do SIWZ  po zmianach – Wzór umowy

UWAGA
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet
tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Działając  na podstawie  art.  38  ust.  4a  pkt  2)  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 538783-N-2020 z dnia 11.05.2020 r.

PREZES  ZARZĄDU
          dr Marek Działoszyński

(podpis na oryginale)

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl
a/a TZ.372.32.2020
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