INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:karolina.kwiatkowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 03.03.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/24/2020 – Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
Szanowni Państwo!
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający działając w trybie art. 38
ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity) wyjaśnia, co
następuje:
Pytanie nr 1: dotyczy Wzoru Umowy §4 ust. 10
Czy w przypadku gdy Wykonawca, który otrzyma zamówienie, będzie znanym Zamawiającemu kontrahentem,
a także ze względu na fakultatywność stosowania w rozliczeniach mechanizmu split payment, istniała będzie
możliwość wyłączenia niniejszego zapisu z umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający stosuje mechanizm split payment obligatoryjnie.
Pytanie nr 2: dotyczy Wzoru Umowy §9 ust. 1 pkt 2
Prosimy o dodanie do treści §9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słów: „nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami §9 ust. 4: „W przypadku
niezrealizowania ilościowego umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, strony dopuszczają
możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o maksimum 3 miesiące.” Zapisy wzoru
umowy pozostają w niezmienionym brzmieniu.
Pytanie nr 3: dotyczy Wzoru Umowy §9 ust. 6
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.”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy.
Pytanie nr 4: dotyczy Wzoru Umowy §9 ust. 7 oraz §10 ust. 2
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał
w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144
ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §9
ust. 7 oraz §10 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy Wzoru Umowy.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 06.03.2020 r. godzina odpowiednio 10:00
i 10:15 nie ulega zmianie.
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