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SPZOZ . AZ . 2020 . 

               Kędzierzyn-Koźle, 20.03.2020r. 

 

Uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  środków opatrunkowych dla  SP ZOZ w 
Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2020.6, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ nr 1. 
 
 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 
4 i 4a ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia 
i modyfikuje treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Pytanie 1, SIWZ: 
a) Wnosimy o zmianę postanowień SIWZ i dopuszczenie składania ofert w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień art. 10a ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.) 
Wskazujemy, że w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, zarówno Główny Inspektor Sanitarny jak i inne organy 
odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne rekomendują ograniczenie 
przemieszczania się i przebywania w większych skupiskach ludności. W związku z powyższym utrudniona została tak możliwość złożenia 
oferty osobiście (poprzez zakaz odwiedzin), jak i  obniżyła się jakość doręczeń realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych 
(gdyż doręczyciele obawiają się doręczenia przesyłek bezpośrednio odbiorcom). Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do 
postanowień ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną 
formą kontaktu wykonawcy z zamawiającym. 
b) Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości 
dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu 
składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie 
elektronicznej. 
Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający nie dopuszcza, ale przesuwa termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją na końcu 
niniejszego pisma.  
c) Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie 2, załącznik nr 4 - wzór umowy: 
a) Zwracamy się z prośbą  o dopisanie do umowy następującego paragrafu: 
1. Żadna 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 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 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. 
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4. 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. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy (zał. nr 4 do SIWZ) poprzez dopisanie § 9 o tytule „Siła wyższa” o 
treści: 
                                                                            „ § 9  Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 
spowodowane przez okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy (siła wyższa). 
2. Dla 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 wiły 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 wiły wyższej. 
4. Jeżeli wiła 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. 
5. Stan wiły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej”.  
 
W wyniku powyższego § 9 (Przetwarzanie danych osobowych) oraz § 10 (Postanowienia końcowe) otrzymują odpowiednio numerację: § 
10 i § 11. 
 

b) § 2 pkt. 13 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w przypadku wystąpienia okoliczności traktowanych jako Siła Wyższa. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ okoliczności spowodowane siłą wyższą i ujęte w nowo dodanym §  wyłączają 
odpowiednie zastosowanie warunków realizacji przedmiotu umowy zawarte w § 2 umowy. 
c) 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 postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 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).  
2. 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.  
3. 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.  
4. 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 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.  
5. 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 natychmiastowym 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. 
Odpowiedź: jak w odpowiedzi 2a).  
d) Par. 6 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w razie odstąpienia od umowy podstawą kary umownej była wartość 
niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu Pzp – Zamawiający nie  wyraża zgody. 
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Zamawiający ponadto informuje, iż w związku z rozwojem wydarzeń w Polsce i na świecie zmierzających do przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ust. 1 oraz art. 
12a Pzp Zamawiający przedłuża termin: 
- składania ofert na 16.04.2020r. godz. 9:30, 
- otwarcia ofert na 16.04.2020r. godz. 10:00 
oraz zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
 
 
 
 
 

 
 

……………..………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    Kierownik zamawiającego  

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  


