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Dyrekcia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytanie:

1. S 4 - Wnosimy o wprowadzenie do zapis6w umowy w $ 4 regulujqce skutki
wystEpienia sily wy2szej ma)4cei wptyw na realizac)e obowi4zk6w wynikai4cych
z lqcz4cej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Sila Wyisza
1, Strony umowy zgodnie z postanawiaja, 2e nie sq odpowiedzialne za skutki

wynikajqce z dzialania sily wyiszej, w szczeg6lno6ci po2aru, powodzi, ataku

terrorystycznego, klqsk 2ywiolowych, zagroze(t epidemiologicznych, a tak2e

innych zdarzeri, na kt6re strony nie majq 2adnego wplywu i kt6rych nie mogly
uniknqi b4d2 przewidzie6 w chwili podpisania umowy [sila wy2szaJ.

2. Strona umo\ ry, u kt6rej wyniknqly utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek
dzialania sily wy2szej, jest obowiqzana do bezzwlocznego poinformowania
drugiej strony o wyst4pieniu i ustaniu dzialania sily wy2sze). Zawiadomienie to
okreSla rodza) zdarzenia, jego skutki na wypelnianie zobowi4zari wynikaj4cych z

Umowy, zakres asortymentu, kt6rego dotyczy, i Srodki przedsiqwziete, aby te
konsekwencje zlagodzii.

3. Strona, kt6ra dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sily wyZszej, jest

zobowiqzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiqzai
wynikajqcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to moiliwe, jak r6wnie2
jest zobowi4zana do podjqcia wszelkich dzialai zmierzaj4cych do wykonania
przedmiotu umovvy, a kt6rych nie wstrzymuje dziatanie sily wy2szej.

+. Obowi4zki, kt6rych Strona nie iest w stanie wykona6 na skutek dzialania sity
wyirczej, na czas dzialania sily wy2szej ulegaj4 zawieszeniu, tzn. w czasie

dzialania sily wy2szel ww. obowi4zki nie s4 wykonywane, a terminy ich
wykonania ulegaj4 przedlu2eniu o okres dzialania sity wy2szej. W czasie

istnienia utrudnieri w wykoananiu umowy na skutek dzialania sily wyiszej w
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szczeg6lno6ci nie nalicza siq przewidzinaych kar umownych ani nie obci4za siq

drugiei strony umowy kosztami zakup6w interwenycjnych.
s. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sily

wlJzszei utrzymujq sig dlu2ej niz trzy miesi4ce od czasu stwierdzenia
wyst4pienia sily wy2szej, kaida ze stron moZe rozwi4zat. umowq ze skutkiem
natychmastowym w czq6ci objqtej dzialaniem sily wy2szej. RozwiEzanie umowy
ze skutkiem natychmiastowym nastQpuje w formie pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.

Wprowadzenie powy2szej regulacii pozwoli na jednoznaczne okreilenie obowi4zk6w
stron w przypadku wyst4pienia sily wyzszej. Wskazai bowiem nalei,y, iL sila wyZsza
traktowana jest jako iedna z przeslanek wylqczaj4cych odpowiedzialno6i na zasadzie
ryzyka, a wiqc r6wnie2 umo2liwiajqcych wykonawcy uwolnienie siq od ponoszenia
odpowiedzialnocci za niewykonanie lub niewla6ciwe wykonanie tei umowy, w tym za
uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Iednak2e w celu
zapewnienie ochrony interes6w obu stron umowy w przypadku wyst4pienia sily
Wzszei wprowadzenie powy2szych zapis6w pozwoli na podjQcie dzialarl ma)qcych na
celu ograniczenie negatywnych skutk6w wynikajqcych z tego stanu.
Odp. Zamawiai4cy nie wyra2a zgody.
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Z powa2aniem:
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