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Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej
poni2sze pytanie:

Suchej Beskidzkiej odpowiada na

PROJEKT UMOWY / ZalEcznik nr 3

1. S 4 - Wnosimy o wprowadzenie do zapis6w umowy w $ 4 regulujqce skutki
wystEpienia sily wy2szei majqcei wplyw na realizacje obowi4zk6w wynika.lqcych
z l4cz4cej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Sila Wy2sza
1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, 2e nie s4 odpowiedzialne za skutki

wynikajqce z dzialania sily wyLszej, w szczeg6lnoSci po2aru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klqsk 2ywiolowych, zagroLeh epidemiologicznych, a tak2e
innych zdarzef, na kt6re strony nie majq 2adnego wptywu i kt6rych nie mogly
unikn46 b4d2 przewidziei w chwili podpisania umowy (sila wy2szaJ.

2. Strona umowy, u kt6rej wyniknqly utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek
dzialania sily wy2szej, jest obowi4zana do bezzwlocznego poinformowania
drugiej strony o wystEpieniu i ustaniu dzialania sity wyZszej. Zawiadomienie to
okreSla rodzaj zdarzenia, iego skutki na rvypelnianie zobowiqzaf wynikajEcych z

Umowy, zakres asortymentu, kt6rego dogczy, i Srodki przedsiqwziqte, aby te
konsel<ruencje zlagodzit.

3. Strona, kt6ra dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sily wy2szej, jest
zobowiqzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowi4zai
wynikal4cych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mo2liwe, jak r6wnie2
jest zobowiqzana do podjqcia wszelkich dzialari. zmierzajEcych do wykonania
przedmiotu umowy, a kt6rych nie wstrzymuje dzialanie sily wy2szej.

+. Obowiqzki, kt6rych Strona nie jest w stanie wykonat na skutek dzialania sily
wyLszej, na czas dzialania sily wy2szej ulegaj4 zawieszeniu, tzn. w czasie

dzialania sily wy2szej ww. obowi4zki nie sq wykonywane, a terminy ich
rvykonania ulegaj4 przedlu2eniu o okres dzialania sily wy2szej. W czasie

istnienia utrudnieri w wykoananiu umowT/ na skutek dzialania sily wy2szej w
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Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq rqkawic
(zoz.Y .0 L0 / DzP / L3 / 20).



Wprowadzenie powyiszej regulacji pozwoli na jednoznaczne okre6lenie obowi4zk6w
stron w przypadku wyst4pienia sily wy2szej. Wskazai bowiem naleLy, iz sila vry2sza
traktowana jest jako jedna z przeslanek wylqczaj4cych odpowiedzialnoS6 na zasadzie
ryzyka, a wiqc r6wnie2 umo2liwiaj4cych wykonawcy uwolnienie siq od ponoszenia
odpowiedzialno6ci za niewykonanie lub niewla6ciwe wykonanie tej umowy, w tym za
uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednak2e w celu
zapewnienie ochrony interes6w obu stron umowy w przypadku wyst4pienia sity
wyiszej wprowadzenie powy2szych zapis6w pozwoli na podjqcie dzialari maj4cych na
celu ograniczenie negatywnych skutk6w wynikajqcych z tego stanu.
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Z powa2aniem:

h
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szczeg6lno6ci nie nalicza siq przewidzinaych kar umownych ani nie obci42a siQ

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

Wzszej utrzymujE siq dlu2ei ni| trzy miesiEce od czasu stwierdzenia
wystqpienia sily wy2szej, kaida ze stron mo2e rozwi4zae umowQ ze skutkiem
natychmastowym w czq6ci objqtej dzialaniem sily wy2szej. RozwiEzanie umowy
ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.
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