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Józefów dnia, 12 styczeń 2021r. 

SPZOZPM.DA.26.23.2020 

- do wszystkich Wykonawców- 

DOTYCZY: Zaproszenia do składania ofert na: zakup i sukcesywną dostawę środków 

dezynfekcyjnych  na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przychodni Miejskiej w Józefowie. 

 

Pakiet I – Środki dezynfekcyjne: 

Pytanie 1 poz. 5 i 7 po modyfikacji: 
 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu I- poz. 5 i 7 do odrębnego pakietu co 
umożliwi zwiększenie konkurencji, a Zamawiającemu da możliwość uzyskania niższej ceny. 
Obecny Pakiet ogranicza konkurencję i nie pozwala się ubiegać o zamówienie szerszemu 
gronu oferentów bowiem zawiera bardzo dużo pozycji różnego przeznaczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wydzieli pozycji 5 i 7 do odrębnego pakietu. Wskazane pozycje 
bezpośrednio wiążą się z dezynfekcją. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 
skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, 
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do 
treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli 
tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 
144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy 
został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną 
sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wskazanych zapisów. 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 
skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, 
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz 
Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, 
zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy 
problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wskazanych zapisów. 
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Pytanie 4: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania 
skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, 
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych 
warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności 
na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia 
jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po 
jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez 
niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wskazanych zapisów. 
 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania 
skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, 
których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do 
treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania 
wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez 
producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający 
wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 
dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została 
dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją 
(stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wskazanych zapisów. 
 
 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści wyodrębnienie pozycji nr 1 z pakietu nr. 1 i dopuści chusteczki 
pakowane po 120szt w tubie ,co po przeliczeniu ilości daje 375 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyodrębni pozycji nr 1 z pakietu 1. 
 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści wyodrębnienie pozycji nr 2 z pakietu nr.1 i dopuści chusteczki 
pakowane po 120 szt. , co daje po przeliczeniu 30 opakowań? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyodrębni pozycji nr 2 z pakietu 1. 
 
 

Dyrektor 
/-/ Maria Kurcz 

 


