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l.dz. 1549/2020/W 

 Wrocław dn. 07 maja 2020

 

Uczestnicy postępowania 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, nr sprawy 

PO.271.13.2020.  

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami. 

 

Pytanie 1: 

W związku z panującą pandemią koronawirusa pojawił się problem z 

dostępnością produktów wskazanych przez Państwa w przetargu.  

Musimy zatem zadać Państwu pytanie do pakietu 4:  

Czy zamawiający w przypadku złożenia oferty dopuszcza możliwość składania 

zamówień w momencie gdy produkty pojawią się na stanach magazynowych o 

czym zostanie poinformowany? 

Odpowiedź 1: 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisem par. 3 ust. 14 wzoru umowy 

"Wykonawca ma obowiązek monitorowania i pisemnego zawiadamiania 

Zamawiającego o wszelkich ryzykach związanych z realizacją Umowy, ze 

szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z produkcją i dystrybucją oraz 

transportem zamawianych Materiałów, niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych po ich wystąpieniu. Do zawiadomienia, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty 

potwierdzające wystąpienie ryzyka". Dodatkowo zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Strony umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego zobowiązane są do wzajemnego informowania się, o wpływie 

okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonywanie tej umowy, o ile 

taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do takiej informacji stosowne 

dokumenty lub oświadczenia.  

Wyżej wskazane zapisy wzoru umowy, oraz przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w uzasadnionych przypadkach mogą stanowić podstawę 

do m.in. zmiany terminu wykonania umowy (lub jej części), zmiany sposobu 

dokonania dostawy, zmiany zakresu świadczenia wykonawcy. Dodatkowo w 
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takiej sytuacji, ustawa daje Zamawiającemu uprawnienie do niedochodzenia od 

wykonawcy należności związanych z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy z tytułu okoliczności wywołanych COVID-19.  

Reasumując, zgodnie z zapisami umowy oraz przepisami prawa, wykonawca 

zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania o problemach z 

dostępnością danego towaru. Jeżeli natomiast przyczyny dostępności wynikać 

będą z okoliczności związanych z COVID-19, to Zamawiający będzie miał 

możliwość podjęcia stosownych kroków umożliwiających wywiązanie się obu 

stron z zapisów zawartej umowy. 

 

Pytanie 2: 

W związku z zadanym do Państwa pytaniem odnośnie postępowania nr 

PO.271.13.2020 i krótkim terminem składania ofert prosimy o przesunięcie 

terminu składania ofert o kilka dni. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 11.05.2020 r. godz. 

11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 11:30.   


