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Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym
postępowaniem
Znak sprawy: FDZP.226.33.2020
Dotyczy: Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz środków i artykułów do utrzymania czystości dla
ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 lit. b i c poprzez nadanie mu brzmienia:
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy,
przedmiotu umowy.
ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia:

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy. Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę
karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ust. 5 o treści:

„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie
wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ
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Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 10 ust. 5 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w
celu jego ugodowego załatwienia”.

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła
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