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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 
w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie serwisowania 

samochodów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: Dotyczy §3 projektu umowy: czy Zamawiający udostępni Wykonawcy zakres przeprowadzonych 

dotychczasowych napraw dokonanych przez aktualnie realizujący umowę Podmiot wraz z terminem obowiązującej 
gwarancji na poszczególne naprawy z podziałem na wykorzystane materiały oraz usługę serwisową? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje udostępniania w/w informacji, chyba, że zajdzie taka 
konieczność. 
 
2. Treść pytania: Dotyczy §3 projektu umowy: w przypadku gdy na wykorzystany materiał lub usługę serwisową 

obowiązuje okres gwarancji nieprawidłowości zostaną usunięte przez poprzedni Podmiot wykonujący usługę czy 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterki po czym kosztami naprawy wg. cennika z załącznika 3A 
obciąży kosztami naprawy Podmiot udzielający gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w umowie poprzedni Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonywania napraw gwarancyjnych stosownie do czasu i zakresu udzielonej gwarancji.   
 

3. Treść pytania: Dotyczy §4 pkt. 7 projektu umowy: czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zapłaty na 30 
lub 45 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 45 dniowy termin zapłaty, jednocześnie informuje, że zostanie odpowiedni 
zapis wprowadzony do Umowy.  
 
4. Treść pytania: Dotyczy pkt. V załącznika 3.1A: czy Zamawiający dopuszcza zmianę cenny jednostkowej ne_o 

holowania lub przewozu lawetą ze wskazanej stawki za 1km na zryczałtowaną kwotę obejmującą holowanie w 

odległości 20km w obie strony od siedziby Wykonawcy plus stawkę za 1km liczoną po przekroczeniu 20km 
holowania? 

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 

 

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

    
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 
 


