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Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suche.j Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytania:

Pytanie nr 1

Dot. wzoru umowy S 4 ust.1

Ze wzglqdu na panuj4cq sytuacjq epidemicz\qi zwiqzane z niq og6lnokrajowe, i nie tylko
obostrzenia oraz zasady, prosimy o zmianq zapisu i wydfuienie dostaw do 4 dni roboczych w
godzinach 8.00 do 14.00.

Odp, Tak. Na czas trwania epidemii.

Dot. wzoru umowy S 4

W zwiqzku z panulaca z sytuacjq epidemiczn4, kt6ra spowodowala znaczne problemy w
obrocie z dostawcami ze wzglgdu na ograniczonq dostqpnoSi m.in.5rodk6w dezynfekcyjnych w
nawiqzaniu do zapis6w umowy odnoSnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu,

i2 ,,Zamawiajqcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcq dowod6w potwierdzajqcych

brak zamawianych towor6w nie z winy Wykonawcy tj. np. ze wzglqdu na brak surowc6w
niezbqdnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone moiliwo$ci produkcyjne itp.

dopuszcza wydluienie terminu reolizacji do momentu dostqpnoici zamawianych towar|w u

p ro du c e nta / dy stry b uto ra" .

odp. Zamawiaiqcy wyraia zgodq.

Pytanie nr 3

Dot. wzoru umowy S 4

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, 2e zam6wienie miesiQczne bez wzglqdu na

ilo56 zam6wiefl czastkowych nie bqdzie przekraczai 1/9 warto3ci umowy w zakresie kaZdei

pozycji wg formularza cenowego.
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dostawq lek6w uzupelnienie III-

Pytanie nr 2



Odp. Zamawiai4cy nie wyraZE zgody.

Pytanie nr 4

Dot. wzoru umowy S 6 ust. 1 b

Zwracamy siq z proSbq o dokonanie zmian w $ 6 ust.1b wzoru umowy w zakresie naliczania kar
umownych za op6inienie w dostawie na nastqpuj4cy:

- w wysokoici 10k wartoici brutto kwo\t niezealizowanej czqici umowy w przypadku nievrykonania

umowy z winy Dostawcy.

Odp. Zamawiaiqcy wyraia zgodq.

Ponadto prosimy o uwzglqdnienie we wzorze umowy zapisu, ie Zamawia)4cy w zwi4zku z

nadzv'ryczajnq sytuacie nie bqdzie naliczal kar umownych za nieterminowa realizacjq dostaw
przez okres trwania stanu zagtoienia epidemicznego lub stanu epidemicznego lub stanu
viyjqtkowego zwi4zanego z epidemiq koronawirusem.

Odp. Zamawiai4cy nie wyraz4 zgody.

Pytanie nr 5

Dot. wzoru umowy S 7 ust. 1 odno5nik pierwszy

W zwiqzku z obecnie panujqcq sytuacja epidemicznq i zwiqzane z tym problemy w
zakresie dostqpnoSci asortymentu bqdqcego przedmiotem postQpowania prosimy o dokonanie
zmian w S 7 ust. 1 odnoSnik pierwszy wzoru. Obecny zapis nie uwzglqdnia sltuacii, z kt6rE
notabene obecnie mamy do czynienia, gdy Wykonawca nie z wlasnei winy iz przyczvn
calkowicie od niego niezale2nvch pomimo doloienia wszelkich starati moZe nie by6 w stanie
realizowa6 terminowo zam6wieri.

Prosimy o dodanie zapisu :

Wykonawca, w razie Wstqpienia szczeg6lnych okolicznoici, z przyczyn leiqcych po jego stronie,
ale niezole2nych od niego moie odstqpit od umowy o zam1wienie publiczne, bez ponoszenia przez
n i eg o s ku tk6w natury prawno -fi n a n sowej

Odp. ZamawiaiQcy nie wyraZq zgody.
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