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Dotyczy: postępowania nr 11/PN/DEG/WK/2020 -  Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb 
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 
 
Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytania z dnia 29.06.2020 r. 
 

 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic 
pakowanych a’200 szt. z jednoczesnych przeliczeniem ilości opakowań. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 szt. z jednoczesnych 
przeliczeniem ilości opakowań.. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic 
nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego 
koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie z pakietów pozycji od 4 do 7 w formularzu 
ofertowym. 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: 
„Siła Wyższa 
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające 
z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 
kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 
szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o 
takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, 
alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi 
kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim 
jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, 
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
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4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony 
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że 
Strony postanowiły inaczej.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie dodatkowych punktów do umowy, które dotyczą Siły 
Wyższej. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora  

                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


