
 

Wrocław,  04.11.2020 r. 
Nr sprawy: DZP.242.328.2020 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (3) 
 
 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie 
Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i pkt VII ppkt. 6,7 SIWZ 
informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

Pakiet 1 
1) Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie 

zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady  
dla pakietu nr 1- do 5  dni roboczych a w przypadku  konieczności sprowadzenia części zamiennych z 
zagranicy 14 dni roboczych?  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu usunięcia wady  dla pakietu nr 1 do 5 dni roboczych a w 
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. 
 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. 
sprawy uniwersalny, dyfuzor, wózek aparaturowy LC,  wysięgnik IV Pole oraz półka  szeroka-   które nie 
podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a 
zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE 
(tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej 
i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy 
ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej 
dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, 
niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ 
(istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania: 

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z 
tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie 
wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 
przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 
klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, 
b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez 
wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego 
niezależnymi? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 



 

2. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę 
pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z 
wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań 
rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do 
czynienia? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 

3. Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 11 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę 
pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z 
wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za 
zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych 
związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i ewentualne trudności jakie mogą 
pojawić przy realizacji umowy, wprowadza w § 11 ust. 13 oraz ust. 14 o następującej treści: 

13. „Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem 
okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, 
powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, epidemie, w szczególności 
następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie 
inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron. 

14. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Strona 
powołująca się na nie zobowiązana jest wykazać ich bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy występując z uzasadnionym wnioskiem i przedstawiając dowody na 
powyższe.” 

 
 
3. Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury 
logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość 
realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 10 wzoru umowy 
Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z 
przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie 
publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? 
Odpowiedź:   
Zgodnie z SIWZ 
 
   
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w 
treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)       
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