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Bochnia, dnia 23 czerwca   2022r. 

INFORMACJA  

dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania związane z postępowaniem  na 
zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na 
Dostawę produktów jednorazowego użytku  dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16. 

oznaczenie sprawy: 08/ZP/ZO/SPMZOZ/2022.  

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z prowadzonym postępowaniem  na 
Dostawę produktów jednorazowego użytku, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Bochni zgodnie z Działem  V Warunków Zamówienia - WZ, przekazuje 
odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 

Pytanie 1: 

Czy można składać ofertę na dowolną pozycję z Załącznika 1? 

Odpowiedź 1: 
Tak, Zgodnie z zapisem w ust. 10,11 i 12 Dział I w Warunkach Zamówienia – WZ można składać 
ofertę na dowolną ilość pozycji z Załącznika Nr 1 do WZ – Formularz asortymentowo-cenowy pod 
warunkiem, ze ilość zaoferowanych produktów zapewni możliwość wybrania przez Zamawiającego 
z oferty min. 10 produktów z najkorzystniejszą ceną jednostkową netto – Dział VII ust. 4 i tym 
samym zapewni zawarcie umowy na dostawę tych produktów . 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 20 i czy 
dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 
warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? 
lub 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem 
izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie 
złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- 
kartoniku? 
Odpowiedź 2: 
 Zgodnie z ust. 11 Działu I Warunków Zamówienia – WZ Zamawiający nie przewiduje tworzenie 
pakietów na wybrane pozycje. 
W poz. 20 gaziki do dezynfekcji skóry Załącznika Nr 1 do WZ – Formularz asortymentowo-cenowy 
wprowadza się następującą treść uzupełniającą: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o 
gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, 
a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. 
saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku. 
 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 3 o treści:  
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 
Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w 
terminie do ich opłacenia."   
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może 
równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar 
dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za 
niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego 
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zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z 
Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 3 o treści: 
Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie 
będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już 
przez Zamawiającego otrzymany. 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 3 o treści: 
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu 
prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w 
płatności. 
Odpowiedź 3: 
Tak, Zamawiający w projekcie umowy dopisuje w § 7 ustęp 3 następującej treści: Naliczenie kary 
umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało 
miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez 
Zamawiającego otrzymany. 
 
Na podstawie Warunków Zamówienia – WZ Dział V ust. 3 i 4 Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielać wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego później po ustalonym  terminie    
tj. do 22 czerwca 2022 r. do godz. 10:00.  

 
Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, który 
pozostaje bez zmian tj. 27 czerwca  2022r. do godz. 10:00. 

 
                                                                           Kierownik SPMZOZ w Bochni 

                                                                           lek. dent. Agnieszka KUBAS    

 


