
 

ul. Gliwicka 33,  

44-201 Rybnik 

  www.psychiatria.com  

BDO 000021621    

NIP: 642-25-99-502  

REGON: 000292936 

KRS: 0000057601 

RPWDL: 000000013265 

tel.: +48 32 43 28 100 

fax: +48 32 42 26 875  

 

e-mail: szpital@psychiatria.com  e-mail: szpital@psychiatria.com  fax: +48 32 42 26 875   e-mail: szpital@psychiatria.com    

 

 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 DZz.380.3.23.2019.DGt.306.P Rybnik, dnia 8 stycznia 2020 r. 

 Znak sprawy 
 

 

 

 Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

kompleksową dostawę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego 

wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 

08.01.2020 R. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6.1  na 

podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, oraz fakturę rozliczeniową za pobrane 

paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie 

pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W -6.1  oraz fakturę 

rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie 

pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych. 
 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ, tj. zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 15.01.2020 r., godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 15.01.2020 r., godz. 12:00. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
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Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ po zmianie z dnia 08.01.2020 r. 
 

 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Joanna Kalisz 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


