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Bochnia, dn. 11.06.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2021 
 

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. 
art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, na: Dostawę materiałów laboratoryjnych 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 opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu: 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie 

wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co 
przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej 

pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen 
asortyment zawarty w pakiecie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Treść pytania: Dotyczy  pakiet  nr 5 poz. 4-8:  Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do 

Medycznej Klasy IIa jak pozostałe wymazówki (poz. 1-3) w pakiet 5? 
Odpowiedź: Tak, jednocześnie Zamawijący informuje , że wprowadził zmianę do SWZ 
 

3. Treść pytania: Dotyczy  pakiet nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki z tworzywa sztucznego? 

Wymazówki z drewnianym patyczkiem oraz bawełnianym wacikiem mogą zawierać substancje, które inaktywują 

inne wirusy i bakterie oraz hamują reakcję PCR. Ponadto nie są zalecane do antybiogramów.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

4. Treść pytania: Dotyczy  pakiet nr 5 poz. 7: Czy Zamawiający dopuszcza „Zestaw transportowy Amies -wymazówki 

wiskozowe cienkie na druciku aluminiowym do wymazu z oka, ucha, nosogardła”? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania: dot. formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 poz. 20: Zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do gazometrii napełnianej poprzez aspirację, z LiH balansowaną, która 

jest najodpowiedniejszym antykoagulantem do pobierania krwi w kierunku badań równowagi kwasowo-zasadowej. 

Dzięki tej udoskonalonej heparynie o stężeniu 50 I.E ml krwi można oznaczać wartości elektrolitów w tym magnezu 
oraz wapnia zjonizowanego. Pozwala osiągnąć dokładne pomiary glukozy i mleczanów przez odpowiednie użycie 

heparyny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

6. Treść pytania: Dot. SWZ II.p.1, Umowa § 2 ust. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie 

terminu wykonania zamówienia, gdyż w SWZ jest zapis: „sukcesywnie przez 24 miesiące”, a w Umowie: „Umowa 

zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (…)”. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że termin wykonania Zamówienia jest zgodny z SWZ „sukcesywnie przez 24 
miesiące, jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy zostanie poprawiony termin na 24 
miesiące  
 

7. Treść pytania: Dot. Umowa § 2 ust. 9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy 
poprzez dopisanie: „(..) na własny koszt i ryzyko przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę 

motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do 
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przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

8. Treść pytania: Dot. Umowa § 5: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość 
kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą 

wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do 

ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wprowadził następującą zmianę do projektowanych postanowieniach umowy 
 
3. W przypadku braku dostawy Towaru, zwłoki w dostawie lub dostawy Towaru niezgodnej z zamówieniem, 

Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niezgodnego 
z zamówieniem Towaru objętego zamówieniem za każdy dzień zwłoki w dostawie Towaru zgodnego 

z zamówieniem. 

4. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% całkowitej wartości netto 

zakupionego w trybie interwencyjnym Towaru. 
5. W razie wcześniejszego wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy. 
6. W przypadku innych, niż wskazane powyżej, naruszeń Umowy, Zamawiający może żądać kary umownej 

w wysokości 2% wartości netto Umowy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdą postać naruszenia Umowy, za 
którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

7. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości 
wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy. 

 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 

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. 

 
Zmiany w Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 16.06.2021 r. 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki: 
 Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 SWZ 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00080766/01 z dnia 2021-06-11 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


