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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na:  Sukcesywną dostawę papieru do kserokopiarek dla PCUW 
i jednostek obsługiwanych w roku 2022 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
W związku z zaistniałą sytuacją i stale rosnących cen produktów, kosztów surowców i energii elektrycznej 
oraz wysokimi stawkami frachtu, mającymi ogromny wpływ na wartość końcową oferty, a także rosnącego 
zagrożenia wirusem COVID-19 i wprowadzenia w ramach jego przeciwdziałania, licznych administracyjnych 
ograniczeń o charakterze powszechnym w funkcjonowaniu życia społecznego i gospodarczego, mając 
na uwadze nadzwyczajny, nieodparty, nieprzewidywalny i dynamiczny charakter w/w/ zdarzeń o charakterze 
siły wyższej, którym strony nie są w stanie realnie przeciwdziałać, a które obiektywnie wpływają – wobec 
niepewnej sytuacji rynkowej producentów i dostawców asortymentu towarowego objętego planowanym 
zamówieniem związanej z wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji oraz utrudnieniami w transporcie 
towarów – na ograniczenie zdolności do wypełnienia zobowiązań umownych w zakładanej 
przez Zamawiającego perspektywie czasowi realizacji zamówienia, Wykonawca wnosi o skrócenie planowanego 
przez Zamawiającego okresu obowiązywania umowy do maksymalnie 6 miesięcy. Powyższe pozwoli uniknąć 
niepotrzebnych kłopotów i utrudnień z realizacją umowy zawartej na dłuższy okres, wynikłych z dużej 
zmienności warunków rynkowych i decyzji administracyjnych skutkujących obiektywnym ograniczeniem pełnej 
swobody i warunków rynkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo wnioskujemy o dodanie 
do umowy zapisu „Strony zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia” oraz „w wypadku o którym mowa powyżej kary umowne nie mają 
zastosowania. Wykonawca i Zamawiający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy”. 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego dotyczące terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia: tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31-12-2022r. (Termin 
rozpoczęcia świadczenia usługi: 03-01-2022r.).  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje niezmienione zapisy 
Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego w niniejszym postępowaniu. 
 
Niniejsza informacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższą odpowiedź.  
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