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Bochnia, dn. 04.05.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-9/2022 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II 

 
 

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 produktów leczniczych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących 

wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: Do §2 ust. 4 projektu umowy. Prosimy o dopisanie do §2 ust. 4 wzoru umowy treści: "Dostawy 

produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę 
na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego paragrafu do umowy. W związku z powyższym 
Zamawiający wprowadza zmiany do umowy. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 
2. Do §3 ust. 3, 4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów rozpatrzenia i realizacji 

reklamacji w nagłych przypadkach do 24 godzin (tj. 24 godziny na rozpatrzenie i kolejne 24 godziny na realizację 

reklamacji)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów reklamacji. W związku z powyższym Zamawiający 
wprowadza zmiany do umowy. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 

3. Do §3 ust. 9 projektu umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się 

przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

4. Do §3 ust. 10 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §3 ust. 10 – tak, aby koszty 
ewentualnego zakupu interwencyjnego każdorazowo były rozliczane zgodnie z trybem opisanym w §3 ust. 9 lit. b). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 
5. Do §5 ust. 4 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §5 ust. 4, gdyż wcześniejsze 

zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy kosztów wynikającej z dokonania zakupu 
interwencyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 
6. Do §5 ust. 6 projektu umowy. Prosimy o wskazanie, jakie okoliczności Zamawiający ma na myśli jako przypadki 

„innych naruszeń umowy”, skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę oraz ustanowienie 
zamkniętego katalogu tych okoliczności, ze względu na fakt, że warunkiem prawidłowo i skutecznie zastrzeżonej 

kary umownej jest precyzyjne i konkretnie wskazanie obowiązku strony, którego naruszenie rodzi obowiązek 

zapłaty kary umownej. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany do projektu umowy wykreślając powyższy zapis. 
 
7. Do §5 ust. 10 projektu umowy. Prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie 

miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz 
powszechnie obowiązujących norm prawnych.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

8. Do §6 ust. 9 projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 

braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla 
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Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego 
produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia. 
 

 

    
Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

 
 
 
 
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 
 


