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Bochnia, dn. 07.07.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-5/2021 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO V 
 
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 Zakup, wdrożenie i utrzymanie sytemu kolejkowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej,  udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Treść pytania:  Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wyświetlacz centralny będzie posiadał 

wbudowany komputer do zarządzania treścią zamiast dwóch urządzeń tj.: komputer do wyświetlania 

z oprogramowaniem + wyświetlacz centralny 43”? dodatkowe urządzenie to kolejny potencjalny Punt usterki (point 
of failure) a także kwestia estetyki (kable zasilające i sygnałowe)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
 

2. Treść pytania:  Prosimy o udostępnienie dokutemu na który Zamawiający powołuje się w wyjaśnieniach treści 
zapytania ofertowego II z dnia 05.07.2021 tj. Analiza integracji „AMMS z systemami kolejkowymi za pomocą 

WebSerwices”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma uprawnień do udostępnienia w/w dokumentu, ponieważ jest on 
dokumentem poufnym, jednocześnie informuje, że należy zwrócić się bezpośrednio do firmy Asseco o udostępnienie.  
 
UWAGA! 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 
do zaproszenia nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy Zapytania ofertowego dotyczące terminu składnia ofert: 
 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2021 do godziny 13.00  

 pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta 

zaklejona, opisana  
NAZWA WYKONAWCY…………………………….  

ADRES WYKONAWCY………………….……….  
NUMER TELEFONU…………………………..  

Zakup , wdrożenie i utrzymanie systemu kolejkowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący 
(aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:  

lub  
 drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego. 

dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina 
wpływu do Zamawiającego, po warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej.   

Oferta nie podpisana zostanie odrzucona. 

 

 
Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część zaproszenia. 
 

Dyrektor 
Jarosław Kycia 
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