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Bochnia, dn. 06.05.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-9/2021 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu medycznego do wykonywania ultrasonografii dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 20% 

wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: ,,Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą 
zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 
Umowy.” 
 

2. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 

następujący: „Na każde żądanie Zamawiającego, na okres rozpatrywania reklamacji oraz na czas trwania naprawy 
gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni – dotyczy dni roboczych) sprzęt 

zastępczy, o parametrach nie gorszych niż określone dla Sprzętu.”  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: ,,Na każde żądanie Zamawiającego, na okres 
rozpatrywania reklamacji oraz na czas trwania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
niezwłocznie (do 3 dni – dotyczy dni roboczych) sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż określone dla 
Sprzętu.” 
 

3. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 

następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na 
rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których 

doszłoby do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od 

wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. 
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. Zgody takiej nie 

można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 

ZMIANY W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 
wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Dyrektor  
Jarosław Kycia 
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