
 

   

 

W związku z pojawieniem się pytania do postępowania konkursowego 

Nr 32/2020 – IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs 

 „Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w 
Warszawie w materiały BHP dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy,  

umieszczamy odpowiedź na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie 
zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 27.05.2020 r. do godz. 15:00: 

Pytanie: W związku z panującą pandemią koronawirusa pojawił się problem z dostępnością produktów 
wskazanych przez Państwa w przetargu. Czy w związku z powyższym zamawiający w przypadku złożenia 
oferty dopuszcza możliwość składania zamówień w momencie gdy produkty pojawią się na stanach 
magazynowych o czym zostanie poinformowany ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający będzie realizował zamówienia w oparciu o bieżące zapotrzebowanie laboratoriów. 
Z Wykonawcą po zakończeniu postępowania zostanie podpisana umowa, której zapisy regulują pojęcie siły 
wyższej. Doprecyzowane jest w niej, że Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań 
wynikających ze zdarzeń niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza ich kontrolą.Na tej podstawie 

terminy określone w umowie ulegają odpowiednio przedłużeniu. Wobec powyższego Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania oraz do pisemnego potwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 
wraz z jej opisem oraz konsekwencjami dla realizacji zobowiązań w terminie 7 dni od momentu wystąpienia 
zdarzenia.  

Okoliczności wpływu epidemii koronawirusa na realizację obowiązków umownych powinny być możliwe do 
wykazania, aby uniknąć sytuacji, gdy będą nadużywane. Pomiędzy niewykonaniem umowy czy nienależytym 
wykonaniem umowy a stanem siły wyższej musi zatem istnieć związek przyczynowy. Istotne jest bowiem, aby 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych było rzeczywiście wynikiem działania siły 
wyższej, jaką jest obecna epidemia, a nie brakiem należytej staranności, wymaganej w danych 
okolicznościach. 

Proszę zauważyć, że w chwili obecnej pandemia nie może być traktowana jako siła wyższa, gdyż Wykonawcy 
wiedzą o jej istnieniu i nie będzie zjawiskiem nieoczekiwanym, trudnym do przewidzenia. Wykonawcy w 

składanych ofertach powinni przewidzieć i uwzględnić obecne utrudnienia. 

 

Wyżej wymieniona odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 32/2020–IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs 

zostanie umieszczona na stronie https://oncoarendi.com/pl/ oraz w Bazie Konkurencyjności.  

 

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 32/2020 – IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs 

pozostaje bez zmian tj. do 08.06.2020r. 

https://oncoarendi.com/pl/

