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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 
PCZ/ZP/276 /2021 

Dotyczy: „Dzierżawa, dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego 

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/5/2021 

 

 
Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 3 oraz art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dzierżawę, dostawę i montaż zbiornika 

kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Czy Wykonawca będący obecnym dostawcą jest zwolniony z przedłożenia referencji?   

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia referencji jeżeli dostawcą będzie obecny 

Wykonawca, jednak Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie, Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz 

wykonanych/wykonywanych dostaw.  

 

Pytanie 2. Prosimy Zamawiającego o umieszczenie we wzorze umowy poniższego postanowienia” „Żadna ze Stron nie 

będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, a w 

szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, awaria urządzeń mechanicznych lub 

wyposażenia, eksplozja, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, 

niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne 

ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnianie swoich zobowiązań w całości lub w części. 

Wykonywanie Umowy zostanie zawieszone na czas trwania zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten 

sam okres”.  

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o 

zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 24.06.2021 r. 

- otwarcia ofert na 24.06.2021 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 
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W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.07.2021 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

 

                                  Zatwierdził 

 

                                        Prezes Zarządu  

                                              prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jan Krakowiak 

 


