
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. postępowania w trybie podstawowym na usługę transportu 

sanitarnego nr 14/2022 - pytanie nr 1 
 

 

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 

zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowań zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 

 

„Dot.: 14/2022 

 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem, zwracamy się z prośbą o 

odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1, dotyczy SWZ, rozdział IV pkt 13 oraz załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy  

§ 4 

 

Zgodnie z artykułem 433 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych, który gwarantuje 

wykonawcom pewność co do minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, to jest 

stopnia w jakim zamawiający ma możliwość ograniczenia zakresu zamówienia prosimy o 

określenie minimalnej wartości zamówienia. Dzięki temu wykonawcy decydując się na 

wzięcie udziału w danym postępowaniu będą mogli prawidłowo oszacować ryzyka i 

zadecydować, czy satysfakcjonuje ich minimalny poziom świadczenia w zakresie 

oczekiwanego zysku z danego zamówienia. Przepis ten ma na celu wyłączyć 

dotychczasową niepewność dla wykonawcy i samowolę zamawiającego w tym zakresie, co 

przyczyni się do składania ofert o realnych cenach, a nie zawyżonych czy zaniżonych, 

wykonawcy będą bowiem w stanie oszacować ryzyko i zysk. W związku z powyższym czy 

Zamawiający określi minimalną wartości realizacji umowy? Pragniemy zauważyć, 

istniejący zapis stanowi klauzulę abuzywną.”,  
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Wykonawcy 

 



Odp: Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:  
 
- wzór umowy:  

§ 4 
Zamawiający oświadcza, że będzie nabywał świadczenia zdrowotne w ilości uzależnionej 

od aktualnych potrzeb. Faktyczna liczba zapotrzebowania i wykonanych usług może różnić 

się od ilości podanej w formularzu oferty, z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie liczby 

zamawianych usług nie spowoduje obniżenia wartości umowy o więcej niż 30 % kwoty 

brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i z tego powodu 

Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych i finansowych. 

 

- SWZ: 
Rozdział IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 13: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez 

konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym 

Wykonawcą, z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie liczby zamawianych usług nie 

spowoduje obniżenia wartości umowy o więcej niż 30 % kwoty brutto wskazanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 

Poprawiona SWZ i wzór umowy zamieszczone są na stronie Zamawiającego.  
 

  

 

 

 

Podpisał: 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

  Kalina Barlik 

 

 


