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Bochnia, dn. 16.05.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-11/2022 

 

 
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: Czy Zamawiający dopuści lek z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, bądź doda do 

wzoru umowy zapis, iż dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w 
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

2. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści do zapytania Flexbumin 200 g/l w opakowaniu typu worek o poj. 

50ml lub 100 ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

3. Treść pytania:  Do §1 ust. 4 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §1 ust. 4 wzoru umowy jest ogólny i 

nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby 

składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku 
z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §1 ust. 4 umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności 
przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 

(nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym 
istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i 

zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po 

spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp). 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia 
 

4. Treść pytania:   Do treści §3 ust. 9 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką 

wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.". 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia 
 

5. Treść pytania:   Do §5 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia 

dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż zapis §3 ust.11 
zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci 

Zamawiający u innego wykonawcy 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z zaproszenia 
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Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

 
 
 
 
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 
 


