
 

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   

w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-1/2022 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 1 z 1 

 

 

Bochnia, dn. 19.01.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-1/2022 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II 
 

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 jest Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących 

wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: dot. pakiet 2 dopuszcza: Poz. 1 worek stomijny jednoczęściowy zamykany na rzep, przezroczysty, z 

przylepcem hydrokoloidowym, z możliwością docięcia 10-76 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
2. Treść pytania: dot. pakiet 2 dopuszcza: Poz. 1 worek stomijny jednoczęściowy, zamykany na rzep, przezroczysty, z 

przylepcem hydrokoloidowym, z możliwością docięcia 10-55 mm 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
3. Treść pytania: dot. pakiet 2 dopuszcza: Poz. 2 worek stomijny, jendoczęściowy, zamykany na rzep, beżowy, z 

możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem, płytka hydrokoloidowa z możliwością docięcia 10-76 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
4. Treść pytania: dot. pakiet 2 dopuszcza: Poz. 2 worek stomijny, jednoczęściowy, zamykany na rzep, neutralny 

szary, z możliwością obserwacji stomii oraz z filtrem, płytka hydrokoloidowa z możliwością docięcia 10-55 mm 

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
5. Treść pytania: dot. pakiet 2: Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach 

handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma 
możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio 

wysyłany jest towar do Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
6. Treść pytania: dot. pakiet 2: Jesteśmy w stanie dostarczyć fakturę w wersji papierowej w ciągu 2 dni od 

zamówienia – co w praktyce zbiega się z czasem dostawy. Zamiennie proponujemy dostarczenie faktury w wersji 

pdf na wskazany adres email – czy Zamawiający dopuszcza taką opcję? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
 
 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do Zapytania ofertowego nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
    
    Dyrektor 
Jarosław Kycia 

 
 
 

 


