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Bochnia, dn. 29.03.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-14/2022 
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 1 Ustawy Pzp na: Dostawa paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 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: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 21 dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:: „Płatności należności z tytułu realizacji Umowy 
dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, 
w terminie 21 dni, liczonym od daty wystawienia faktury” 
 

2.  Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów w §5 ust. 2 lit a) Projektu umowy 

poprzez dodanie zapisu „ … z wyłączeniem: Siły Wyższej, awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz 
przyjęcia paliwa na stację paliw.”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis:  
2. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

nałożonych na niego przez Zamawiającego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  
a. za każdorazowy brak możliwości zatankowania Paliwa na warunkach określonych w Umowie w wysokości 

stanowiącej równowartość 0,1% wartości Zamówienia minimalnego netto, z wyłączeniem: Siły Wyższej, awarii 
sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw, 

 
3.  Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności podpisania Umowy powierzenia 

danych osobowych? Wykonawca zgodnie z przyjętymi regulacjami nie ma możliwości podpisania takiej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności podpisania Umowy powierzenia danych 
osobowych, jednoczesnie informuje, wprowadził zmiany poprzez wykreślenie zapisów dotyczących w/w regulacji. 
 

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 

Zamiany w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne - wprowadzone zmiany zostały 
zaznaczone na czerwono. 

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki: 
 Załączniknr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowne 

 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 

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

