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Bochnia, dn. 15.04.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-12/2019 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych 
na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz 

Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Prowadnica światłowodowa giętka,, udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Treść pytania: Dotyczy – terminu realizacji Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia 
w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ze względu na iż towar jest sprowadzany z zagranicy co wiąże się 

z przedłużeniem dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę przedmiotu Zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia 
umowy. 
 

2. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 2  ust.5 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

3. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 1 Zwracamy  się do zamawiającego o zmianę 
zapisu : 

”W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto w skazanej w § 4 ust.1 
za każdy dzień zwłoki  

Na zapis: 
”W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto w skazanej w § 4 ust.1 

za każdy dzień zwłoki  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 

 
4. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 1 Zwracamy  się do zamawiającego o zmianę 

zapisu : 
”W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto w skazanej w § 4 ust.1 

za każdy dzień zwłoki  
Na zapis: 

”W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto w skazanej w § 4 ust.1 

za każdy dzień zwłoki  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

5. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. 2 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 



 
 

Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem 
Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Prowadnica światłowodowa giętka, 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-12/2019 
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital 
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską  

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

  

ul. Krakowska 31, 32-700, Bochnia,  
REGON: 000304349 
NIP: 868-16-04-021 

Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01  
Fax: (14) 615-32-02 

Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 2 z 2 

 

6. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 3 Zwracamy  się do zamawiającego o zmianę 
zapisu : 

„W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi , Wykonawca będzie 
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.1, 

za każdy dzień zwłoki. 

Na zapis: 
„W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi , Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.1, 
za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 
7. Treść pytania: Dotyczy: Umowy Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 4Zwracamy  się do zamawiającego o zmianę 

zapisu : 
„W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 16 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki. 
Na zapis: 

„W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 16 Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 
 

Było 
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane do 14 dni od podpisania umowy. 
 

Powinno być 

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane do 30 dni od podpisania umowy. 

 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część zaproszenia 

 

 
p.o. Dyrektor 

 
Jarosław Kycia 

 


