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Dotyczy postępowania: ,,zakup i dostawa wyrobów lnedycznych i niemedycznych"

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawialący przedstawia treść p}tania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art.284 vst,2 ustawy z dnia 1l września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. zżOż1 r. poz. llż9 z póżntejszymi zmianami).
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Lp. Pytanie Odpowiedź
pakiet 37
Poz. 1 worek stomijny, otwańy, jednoczęściowy, przezroczysty,
p§Ąka hydrokoloidowa, do docięcia 10-55 mm, zamykana na rzep

Zgodnie z SWZ

ż pakiet 37
Poz. 2 worek stomijny, otwaĄ, jednoczęściorły, przezorczysry,
płytka hydrokoloidowa, do docięcia 10-76 mm, zamykany na rzep

Zgodnie z SWZ

pakiet 37
Poz. 2 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, cielisty, pĄĄka do
docięcia 20-80 mm, zamykany na klips

Zgodnie z SWZ

4 pakiet 37
Poz. 3 worek stomijny, otwaĄ, jednoczęściorły, cielisty z
okienkiem, dla stomii wklęsłej, z płytką hydrokoloidową, wypukłą,
do docięcia 15-43 mm, zamykany na rzep

Zgodnie zSWZ

pakiet 37
Poz. 3 worek stomłny, otwalty, jednoczęściowy, przezroczysĘ, dla
stomii wklęsłej, z płytką hydrokoloidową, wypukłą (6 mm), do
Cocięcia l0-50 mm lub 10-43 mm, zamykany na rzep

Zgodnie z SWZ

6 pakiet 37
Poz. 4 worek urostomłny, jednoczęściowy, z hydrokoloidową
płytką, z wypukłością, przezroczysty, do docięcia 15-33 mm lub
15-43 mm

Zgodnie zSWZ

7 pakiet 37
Poz. 4 worek urostomijny, jednoczęściowy, z hydrokoloidową
pĘtką, z wypukło ścią, przęzorczysty, do docięcia l0-50 mm lub
l0-43 mm

Zgodnie z SWZ

8 pakiet 37
Poz. 5 worek ileostomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysĘ
płytka do docięcia l0-75 mm, zamykany na rzep

Zgodnie z SWZ

9 pakiet 37
Poz. 6 worek ileostomijny, otwaĄ, jednoczęściowy,
przezloczysty, płytka do docięcia 10-55 mm lub 10-70 mm,
zamykany na klips

Zgodnie z SWZ

)



l0 Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych
opakowaniach handlorłych (worki stomijne i urostomijne
pakowane po 30 szt w opakowaniu, worki convex pakowane po

30 i l0 sź w opakowaniu handlowym?W przypadku naszej firmy
nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sźuk, gdyż
magazyn majduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany
j est towar do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza

l1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie
wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku
naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech
natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia
wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony
jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin
(list polecony prio§4etowy). Mamy możliwośó przesyłania
faktury w formacie pdfna adres mailowy wskazany przez
Zamawiającego.

Odpowiedz udzielono 11.08.202r
pyt. nr 17
Zamawiający wraża zgodę na
podstawie Ustawy z dnia 09.listopada
2028r o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz pańnerstwie publiczno -
prawnym (Dz.U. z żOżOr. poz. 1666 z
póź. zmianami)
Faktura winna być dostarczana w dniu
dostawy lub po dokonaniu dostawy.
Adres email:
sekletatiat@szpitalwrzesnia.home, pl

Przed zawarciem umowy Wykonawca
wskaże swói adres email.

12 Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1A,B
Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-

1500 ml, przy spełnieniu pozostaĘch wymagań?

Z amaw iaj ący d opll szcza

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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