
 

Szczecinek, dnia  11.05.2020 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
      Do wszystkich Wykonawców   
      Nr sprawy  02/2020 
      Nr ogłoszenia 533463-N-2020 z dnia 2020-04-27 r. 
        
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści 
zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. pakiet 4 poz. 1 
Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a`10sztuk. tj. 200 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. pakiet 4 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 25 opakowań a`10sztuk. tj. 250 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 

Pytanie 3 – dot. pakiet 4 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 25 opakowań a`10sztuk. tj. 250 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. pakiet 4 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na 27 opakowań a`10sztuk. tj. 270 sztuk opatrunków 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego 
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ, adres mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy jest podany 
na ofercie   
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
Pytanie do Umowy:  
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 
„Siła Wyższa 
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.  
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: udzielając odpowiedzi na wcześniejsze pytania dopisano do u wzoru umowy 
klauzulę siły wyższej 
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów: 
„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w 
produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, 
czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, 
istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu 
umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego 
terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, 
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe 
odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych 
określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych 
terminów.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu : 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w 
przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do 
złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 

Powyższe pismo stanowi drugie uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 02/2020. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 

 

Zamawiający 
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