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Bochnia, dnia 17 czerwca 2019r. 

 

INFORMACJA I 
dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące postępowania 

na zamówienie o wartości szacunkowej wyższej od kwoty 12 000 euro netto na 
dostawę produktów jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni 

 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z prowadzonym postępowaniem  na dostawę 

produktów jednorazowego użytku - oznaczenie sprawy: 04/ZP/SPMZOZ/2019  Samodzielny 

Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zgodnie z ust. 6 – „Warunków 

postępowania” przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 
 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wydzieli poz. 16-18, 20-33, 39-49, 53-59, 61, 66-67, 83-87, 99-101, 105, 135, 
142-143, 154 do osobnego pakietu lub dopuści składanie oferty na wybrane pozycje, takie 
rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie 
konkretnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 
wymiernych korzyści finansowych ?       
Odpowiedź 1:  

a) Zamawiający nie przewiduje tworzenie pakietów na wybrane pozycje. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość  składania oferty na wskazane pozycje przez Oferenta, 

przy czym umowa będzie zawarta z Oferentem, którego oferta będzie zawierała                           
min. 5 produktów z  Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik Nr 1 do oferty  z 
najkorzystniejszymi cenami jednostkowymi. 

Pytanie 2: 
 Czy Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości 
z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?                  
Odpowiedź 2:  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe z 
przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Proponowana ilość w jednym 
opakowaniu winna być uwidoczniona w kolumnie 2 ( nazwa towaru ) natomiast w kolumnie 4 
należy podać ilość przeliczonych oferowanych opakowań zaokrąglając w górę i uwzględniając 
przybliżone zapotrzebowanie  Zamawiającego na dany produkt. Cena jednostkowa winna 
dotyczyć proponowanego jednostkowego opakowania.  
 

 
 
 Informacje dodatkowe: 

a) Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujący w SPMZOZ w Bochni dla 

zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro  wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 – tekst jednolity ) dla których nie 

obowiązuje stosowanie postanowień wymienionej ustawy ( zamówienia o wartości                    

do 30 000 euro netto ). 

b) Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, 

który pozostaje bez zmian tj. 24-06-2019r. do godz. 10:00. 
 

                                                             

 

                                                                       p.o.   Kierownik SPMZOZ :    

                                                                      Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


