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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do witrektomii tylnej wraz z 
dzierżawą aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2020.14, wyjaśnienia  
i modyfikacje treści SIWZ nr 2. 
 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4  
ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia 
oraz modyfikuje treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 

 
 
Pytanie 1, wzór umowy, zał. 3 do SIWZ: 
a) Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust.11 wzoru umowy w brzmieniu:  

„W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 3, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie 
(zakup zastępczy), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania dostawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego 
dodatkowo terminu.” ? 
Uzasadnienie: 

Uprawnienie do skorzystania z możliwości dokonania zakupu zastępczego powinno aktualizować się dopiero w przypadku uchybienia przez 
Wykonawcę wyznaczonemu dodatkowo terminowi i dotyczyć wyłącznie uchybień zawinionych przez Wykonawcę – Wykonawca nie powinien 
być bowiem obciążany negatywnymi konsekwencjami okoliczności, za które nie ponosi winy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

b) Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 8 wzoru umowy w brzmieniu:  
„Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe z jego wyłącznej winy w związku z nienależytą realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy.” ? 
Uzasadnienie: 

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności przez niego niezawinione, w tym np. spowodowane przez niezależne od 
Wykonawcy osoby trzecie lub Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W umowie jest powiązanie i przesłanka nienależytego wykonania umowy, co oznacza 
odniesienie do winy. 

c) Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1 lit. a) i ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:  

„1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeśli Wykonawca, wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
przewidzianym na jej realizację; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej 
umowy zgodnie z jej postanowieniami i wyznaczeniem dodatkowego terminu.” ? 

Uzasadnienie:  

Odstąpienie od umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku wystąpienia zawinionego uchybienia terminowi na 
przystąpienie do jej wykonywania.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – treść § 7 ust. 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie jak w pytaniu.  

d) Czy Zamawiający zgodzi się na dodatnie §8a do wzoru umowy w brzmieniu:  

„1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ustalonych w ofercie cen netto przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że 
obowiązek utrzymania ustalonych w ofercie cen netto na stałym poziomie nie dotyczy też sytuacji, gdy podwyższenie cen, w uzasadnionym 
przez Wykonawcę zakresie, będzie następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej 
epidemii, w związku ze zmianą cen producenta lub zmianą kursu walut. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w zakresie i 
okolicznościach opisanych w zdaniach poprzedzających, przy czym zmiana taka wymaga zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do 
umowy. 
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2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące 
wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki 
poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania 

umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.” ? 
- Wykonawca prosi o doprecyzowanie j.w. z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które 

Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć. 

b) W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w 
takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile 
poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się 
działań mających na celu wykonanie/należyte wykonane umowy po ustąpieniu ww. Okoliczności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Istnieje przepis art. 357 (1) Kc, który reguluje taką zmianę stosunków.  

 
 

Pytanie 2, wzór umowy dzierżawy, zał. 3a do SIWZ: 
a) Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ust. 5 w §3 wzoru umowy kolejnego zdania w brzmieniu: 

„Strony przewidują możliwość podwyższenia wysokości czynszu dzierżawnego w przypadku, gdy podwyższenie to, w uzasadnionym przez 
Wykonawcę zakresie, będzie następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii, 
w związku ze zmianą cen składających się na koszty związane z umową dzierżawy lub zmianą kursu walut. Zmiana wymaga zawarcia przez 
Strony pisemnego aneksu do umowy.” ? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie j.w. z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca 
nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść umowy poprzez dopisanie do § 3 ust. 5, który  przyjmuje brzmienie jak w pytaniu. 
Zapis nie jest zobowiązujący, a zapewnia realizację dyspozycji art. 357 Kc poprzez rozpoczęcie rokowań. 

b) Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie umowy o klauzule waloryzujące wynagrodzenie Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych?  

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 
miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 
przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca prosi o uwzględnienie ww. klauzul w treści 
umowy, na wzór takich klauzul zawartych w umowie dostawy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ umowa dzierżawy jest zbliżona do ryczałtu, gdzie wartość powinna być skalkulowana 
przy składaniu oferty. 
 

 

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
 

 
 

 
 

……………..………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    Kierownik Zamawiającego  
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