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Bochnia, dn. 11.04.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-8/2022 

 
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 Dostawa odczynników laboratoryjnych 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, 

udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: dot. Par. 2 ust. 5 oraz ust. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania 

zamówień oraz zgłaszania okoliczności uniemożliwiających dostawę do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania 

faksu? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
2. Treść pytania: dot. Par. 2 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni 

robocze"? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
3. Treść pytania: dot. Par. 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania reklamacji do 

elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
4. Treść pytania: dot. Par. 3 ust. 10 oraz par. 5 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego 

postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że 

Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- 
dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 
5. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za 
nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu z ‘‘przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na ‘‘z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”. 
 
6. Treść pytania: dot. Par. 5 ust. 7:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 

korzyści?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 
7. Treść pytania: dot. Par. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o 

dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności: 

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty 
nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania; 

 Uzasadnienie: 
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Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz 
bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym 
systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy 
używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 
8. Treść pytania: dot. Par. 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego 

w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu par. 7 ust.2 z ‘‘Zamawiającemu przysługuje prawo 
wypowiedzenia Umowy w przypadku zgłoszenia przez niego co najmniej trzech reklamacji towaru” na 
‘‘Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku zgłoszenia przez niego co najmniej czterech 
reklamacji towaru” 
 
9. Treść pytania: dot. Par. 8 ust. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
10. Treść pytania: Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ocena wpływu pandemii na realizację Zamówienia następuje stosownie do 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
 

 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
    

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 

Zmiany w  Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy – zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

    
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 


