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INFORMACJA O KWOCIE,  

JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2021r. (dalej: ustawa Pzp) 

 

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, prowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów medycznych 

do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                      

w Bochni  Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, kwotę: 87 758,35 zł (zamówienie podstawowe brutto) 

 
Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy zastrzega sobie, że: 

 określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę 

(zamówienie podstawowe),  
 podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach 

wynagrodzenia umownego, 

 do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% 

ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie 
z prawa opcji będzie spowodowane, wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur 

z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem Towaru w ramach udzielanych świadczeń. 
 maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 

finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

a przewidywana maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji. 
 

  
Wartość podstawowa 

Pakiet nr 1 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - materiały do 
protezowania I (*) 32 249,98 zł 

Pakiet nr 2 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych dla Pracowni Endoskopii  
- materiały do protezowania II (*) 30 462,54 zł 

Pakiet nr 3 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - zestaw do gumkowania 
żylaków w przełyku (*) 358,21 zł 

Pakiet nr 4 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - klipsownica do 
tamowania krwawień, balony ekstrakcyjne (*) 5 519,56 zł 

Pakiet nr 5 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych   - szczoteczki do 
czyszczenia (*) 1 351,73 zł 

Pakiet nr 6 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - materiały do czyszczenia 
videoduodenoskopu (*) 2 911,85 zł 

Pakiet nr 7 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - Ustniki, szczoteczki (*) 7 720,06 zł 

Pakiet nr 8 - Materiały medyczne do zabiegów endoskopowych - Igły, pętle, kleszcze (*) 7 184,43 zł 

  87 758,35 zł 

 

 
 

 

 


