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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 20/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych 

i innego sprzętu medycznego (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy § 1) 

„W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie  

z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, w nawiązaniu do 

zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do § 1 umowy zapisu, iż: 

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak 

zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do 

produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., a będące wynikiem 

epidemii, dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do momentu dostępności 

zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6) 

„W związku z panującą z sytuacją epidemiczną w celu zachowania zwiększonych środków 

bezpieczeństwa obecnie stosowanych przez całe społeczeństwo prosimy o usunięcie zapisów we 

wzorze umowy dotyczących przeniesienia dostawy do pomieszczeń magazynowych  i rozładowania 

towaru na półki. W dobie obecnych obostrzeń dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich 

obecny zapis implikuje zwiększone zagrożenie dla osób realizujących bezpośrednie dostawy do 

Zamawiającego.” 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2) 

„Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 6 ust. 2 wzoru umowy w zakresie naliczania kar 

umownych za opóźnienie w dostawie na następujący: 

„W przypadku zwłoki w wydaniu towaru, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać kary umownej w wysokości 

0,5 % ceny brutto towaru, z wydaniem którego WYKONAWCA pozostaje w zwłoce, za każdy dzień 

zwłoki.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy wzoru umowy § 6) 

„Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko 

obostrzenia, które wpływają na ogólnoświatową sytuacje w obrocie między dostawcami,  

w nawiązaniu do zapisów umowy wnosimy o dodanie do § 6 zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie 

z tytułu zwłoki w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową, o ile zwłoka ta wystąpi z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na 

zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r 

ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy sposobu składania ofert) 

„W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, zwracamy się z wnioskiem  

o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego tj. platformy zakupowej Zamawiającego (na mocy art. 10a ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku  

z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
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udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1320 ze zm.)), 

tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona 

wyłącznie pisemnie.” 

 


