
Bochnia, dnia 21 kwietnia 2016r. 
 

INFORMACJA  
dotycz ąca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania doty czące zapytania 

ofertowego na dostaw ę produktów jednorazowego u żytku. 
 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z przesłanym zaproszeniem do złożenia oferty 
na dostawę produktów jednorazowego użytku  - oznaczenie sprawy: 05/ZO/2016  Samodzielny 
Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zgodnie z ust. 6 – „Warunków 
postępowania” przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o sprecyzowanie jaki rozmiar ma mieć produkt z poz. 34 ? 
Odpowied ź 1:  
W pozycji 34 rozmiar produktu: 16 x 26 cm. . 
 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5 x 7,5cm sterylne a’3szt? 
Odpowied ź 2:  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyszczególnione w pozycji 37. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10cm sterylne a’3szt? 
Odpowied ź 3:  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyszczególnione w pozycji 38. 
 

Pytanie 4: 
Prosimy o podanie ilości sztuk w opakowaniu w poz. 65-71, 73-76, 79-84 
Odpowied ź 4:  
� W poz. 65  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” 
� W poz.66  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” : wymiar 10m x 10cm 
� W poz.67  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” : wymiar 10m x 6cm 
� W poz.68  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” : wymiar 10m x 8cm 

� W poz.69,70,71 i 73 :  1 op = 25 szt, wymiary w cm 

� W poz. 74 -76 oraz w 79 - 84  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny 60cm x 80cm w poz. 85? 
Odpowied ź 5:  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyszczególnione w pozycji 85. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny 50cm x 80cm w poz. 86? 
Odpowied ź 6:  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyszczególnione w pozycji 86. 
 

Pytanie 7: 
Prosimy o podanie ilości sztuk w opakowaniu w poz. 103 -109. 
Odpowied ź 7:  
� W poz. 103  zamiast jednostki „opakowanie” należy wpisać „sztuk” 
� W poz. 104 - 109 należy wpisać 1op = 100 szt   

 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści opakowania 1 op=200 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej 
ilości w poz. 111 i 165? 
Odpowied ź 8:  
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyszczególnione w pozycjach  111 i 165. 
 
Pytanie 9: 



Czy Zamawiający dopuści w poz. 151 wenflon 0,9 zamiast 0,8 niebieski ? 
Odpowied ź 9:  
Zamawiający dopuszcza wenflon 0,9 niebieski z odpowiednim zaznaczeniem w poz. 151 kol. 2. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 152 wenflon 1,1 zamiast 1,0  różowy ? 
Odpowied ź 10:  
Zamawiający dopuszcza wenflon 1,0 różowy z odpowiednim zaznaczeniem w poz. 152 kol. 2. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści w poz. 153 wenflon 1,3 zamiast 1,2  zielony? 
Odpowied ź 11:  
Zamawiający dopuszcza wenflon 1,3 zielony z odpowiednim zaznaczeniem w poz. 153 kol. 2. 
 
 
 

Informacje dodatkowe: 
a) Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie na dostawę produktów jednorazowego 

użytku dla  SPMZOZ w Bochni nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 marca 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 

b) Powyższa informacja znajduje się na stronie internetowej :www.spmzozwbochni.pl –
zakładka przetargi. 

c) Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, 
który pozostaje bez zmian tj. 27-04-2016r. do godz. 15:00. 

 

                                                            Kierownik SPMZOZ :   Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


