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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
część II

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Dot. wzoru umowy §5 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie §§5 ust. 5  w sposób następujący :
5. W przypadku  zakupu  interwencyjnego  Dostawca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Zamawiającemu kwot
stanowiących różnicę przy czym  różnica nie może przekroczyć 10%  pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego
i ceną partii towaru dostawy ustaloną niniejszą umową i zapłaty kary umownej, w wysokości określonej w § 5
ust.2 , liczonej do dnia realizacji dostawy interwencyjnej
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. wzoru umowy §5
Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści.
„6.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 .
7.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.6.”
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. wzoru umowy §5
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  §5
umowy poprzez dodanie w § 5  ustępu 6  i 7 do umowy o następującej treści:

 Strony postanawiają, że zapisy §5 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.

 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. Zgodnie z SIWZ.

Dot. wzoru umowy 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy
zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
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zobowiązań wynikających z  Umowy spowodowane  przez  okoliczności  niewynikające  z  winy danej
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów 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  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 ustalą zakres,  alternatywne rozwiązanie  i  sposób
realizacji Umowy. 

4. Strona,  która  dokonała  zawiadomienia  o  zaistnieniu  działania  siły  wyższej,  jest  zobowiązana  do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim
to możliwe, jak również jest zobowiązana  do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania
przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły 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 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, 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. Zgodnie z SIWZ.
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