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   Busko – Zdrój, dnia 06 września 2021 r. 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego 

przedmiotem jest dostawa testów diagnostycznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Busku – Zdroju z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 27.08.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00162443/01. 
 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 
 

Do wszystkich Wykonawców: 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu. 

 

1. Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 6 wzór umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?. 

                Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

2. Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 6 wzór umowy 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 wzoru w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.? 

                Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisu. Wzór umowy po 
modyfikacji zostanie zamieszczony na BIP. 
 

3. Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 6 wzór umowy 
Prosimy o modyfikację § 2 wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wartość pojedynczej dostawy nie 
może być mniejsza niż 150,00 zł netto. 

                Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Pytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 6  wzór umowy par. 3 
W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur 
elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego 

fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez 
Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o 
wskazanie w § 3 wzoru umowy adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w 
formie elektronicznej. 

                Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowną zmianę zapisów. Wzór umowy po 
modyfikacji zostanie zamieszczony na BIP.  

 

5. Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 3  
Czy w pozycji nr 3 (Test immunochromatograficzny do oznaczeń Mononukleozy zakaźnej w 

surowicy, osoczu lub krwi pełnej;wykrywający co najmniej przeciwciała VCA w klasie IgM. Test 
kasetkowy.) Zamawiający dopuści test wykrywający przeciwciała w klasie IgG? 

                Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
ul. Bohaterów Warszawy 67 

 28-100 Busko- Zdrój 
tel. centrala 41 378 24 01 

NIP: 655-16-62-705  Regon: 000311467 
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl 

strona internetowa: www.szpitalbusko.pl 

 
Laureat XVI edycji ŚNJ  w kategorii 

organizacji  publicznych 
 – ochrona zdrowia 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/43/2021 

2 

 

 
6. Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 1 poz. 3  

Prosimy o wyłączenie pozycji 3 z Pakietu zbiorczego utworzenie z niej odrębnego pakietu ? 
                Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

Z poważaniem 

  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 

                                                                                                 mgr Grzegorz Lasak 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Wyk. 3 egz. 
Egz. Nr 1 Wykonawcy 
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Egz. Nr 3 BIP 


