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Zapytania wraz z odpowiedziami

Dotyczy  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie  przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę nabiału.

Zamawiający  działając  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dn.  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:  

W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  i  ograniczeniami  związanymi  z  Covid-19  proszę
o dodanie do umowy punktów:
1. Dostawy będą się odbywały zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego w trybie bezkontaktowym. Zamówienia i obieg dokumentacji  związany z realizacją
dostaw powinien odbywać się drogą elektroniczną.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiając informuje,  iż  zgodnie z § 2 ust.  4 załącznika nr 5 do Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia – wzór umowy zamówienia będą składane wyłącznie telefonicznie lub
mailem. Mając na uwadze przedmiotowe zapytanie, powyższa kwestia znajduje odzwierciedlenie
w postanowieniach wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Zamawiający  wyznaczy  specjalne  miejsce  przy  wejściu  na  odbiory  zamówień.  Między
miejscem odbioru a pracownikami powinno być co najmniej 1,5 metra.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiając informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków  Zamówienia  –  wzór  umowy  w  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają
zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. Ponadto Zamawiający informuje, iż wytyczne czy
zalecenia  nie  są  aktami  prawa  powszechnie  obowiązującymi.  Jednocześnie  Zamawiający
przypomina, iż wszystkie dostawy winny być dokonywane z zachowaniem odpowiednich rygorów
sanitarnych  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującymi,  jak  również  w  myśl
postanowień  Umowy,  a  w  szczególności  §  2.  Mając  na  uwadze  przedmiotowe  zapytanie,
powyższa  kwestia  znajduje  odzwierciedlenie  w  postanowieniach  wzoru  umowy  stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.  

3. Zarówno Zamawiający jak i Dostawca zaopatrzy swoich pracowników w środki prewencyjne
takie  jak:  płyny  do  dezynfekcji,  rękawiczki  oraz  maseczki  lub  przyłbice  ochronne.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń wiąże się z konsekwencjami zgodnie z art. 108 K.P.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiając informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 2 załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych

Warunków  Zamówienia  –  wzór  umowy  w  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają
zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż
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Zamawiający wyposaży swoich pracowników w środki ochronny zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie  przepisami  prawa.  Mając  na  uwadze  przedmiotowe  zapytanie,  powyższa  kwestia
znajduje  odzwierciedlenie  w  postanowieniach  wzoru  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  5  do
SIWZ.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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