SPGZOZ/136/21

Czchów, dnia 22.10.2021 r.

Odp. nr 1

Wykonawcy wszyscy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: dostawy – Preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego – tryb udzielenia
zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, wartość
zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, ogłoszonego pod nr
2021/BZP 00239023/01 z dnia 20.10.2021 r.
W odpowiedzi na otrzymane zapytania, informuję:
Pytanie: 1
Do §3 ust. 7 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru.”.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie: 2
Do §6 ust. 8 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie
może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego, prosimy o usunięcie z umowy odpowiednich
postanowień §6 ust. 8 wzoru umowy.
Odp: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie: 3
Do §8 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §8 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny.
Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na
potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości
przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §1 ust. 3
umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września
2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1
(nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 pkt 1 (nakazującym
wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym
istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym
zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).
Odp: Zapis pozostaje bez zmian.

