
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KĘPNIE  

 
 

 
 

 

       ISO 9001:2015 

 

 
63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7 
centrala tel. 62 78-27-300 / 400 
sekretariat tel. 62 78-27-309 
sekretariat fax. 62 78-27-401 

http: www.szpital.kepno.pl 
e-mail: szpital@szpital.kepno.pl 

NIP: 
REGON: 
KRS: 
RPWDL: 

619-18-27-089 

000308548 
0000006953 

000000015774 
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Dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania 
badań z zakresu  BIOCHEMII  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”.– 
oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/5D/2022. 
 
 

Działając na podstawie art.284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w  Kępnie udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia niniejszego postępowania: 
Pytanie nr 1 -  Dot. umowy:  Załącznik nr 2a do SWZ - umowa dzierżawy 
1. par. 4. ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu 

dzierżawnego”?   ODPOWIEDŹ: TAK – Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 
2. par. 4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczenie urządzenia 

zastępczego”? Uzasadnienie: Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w 
razie przedłużającej się awarii.  ODPOWIEDŹ:  TAK – Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 

3. par. 5 ust. 8: Czy Dzierżawca wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez “Trzykrotny brak płatności ze 
strony Dzierżawcy czynszu na podstawie niniejszej Umowy upoważnia Wydzierżawiającego do zaprzestanie 
realizacji przedmiotu Umowy.”  ODPOWIEDŹ: NIE – zgodnie z zapisami wzoru umowy - Załącznik nr 2a do 
SWZ - umowa dzierżawy 

4. par. 5 ust. 9:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były naliczane w wysokości określonej w Ustawie 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?  ODPOWIEDŹ:  TAK – 
Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 

5. par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w 
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’?  ODPOWIEDŹ: TAK – 
Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 

6. par. 6 ust. 3 i 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści”?   ODPOWIEDŹ: TAK – Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy 

7. par. 9 ust. 8 pkt 8.2: Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
stanowią okoliczności siły wyższej?  ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: TAK – Zamawiający dokona zmian we 
wzorze umowy. 
 

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 
Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 
 

                    Podpisano:   Dyrektor SPZOZ w Kępnie 
                               /-/Beata Andrzejewska 
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