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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.DGt.68.1.2017 
 

Rybnik, 16.05.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usług prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek 

oraz serwisu bieliźniarskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.68.1.2017) 
 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. wpłynęła do Zamawiającego, zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. (zwanej dalej Ustawą PZP), informacja o niezgodnej 

z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, tj. zawarcia „w punkcie XVII ust. 3 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zapisu w ostatnim akapicie iż, „Jeżeli Wykonawca nie posiada 

żadnej ulgi na PFRON, to zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

PZP”.” (pełna treść pisma w załączeniu). 

 W związku z podniesionymi w w/w piśmie zastrzeżeniami Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt 

XVII.3. SIWZ widnieje zapis: 

„Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi na PFRON, to Zamawiający odrzuci ofertę 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.”, 

a nie jak Wykonawca błędnie cytuje w swoim piśmie: 

„Jeżeli Wykonawca nie posiada żadnej ulgi na PFRON, to zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.”. 

Zamawiający poprzez zapis „jeżeli Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi na PFRON” 

ma na myśli sytuację, w której Wykonawca pozostawi puste miejsca w Formularzu oferty 

(Załączniku nr 2 do SIWZ) w punkcie dotyczącym wysokości ulgi na PFRON, a nie sytuację, gdy 

Wykonawca nie posiada w ogóle ulgi. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie posiadający w ogóle ulgi na PFRON winien wykreślić 

miejsca wykropkowane w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ). Będzie to wówczas 

jednoznaczne z przyznaniem takiej ofercie „0” punktów w kryterium „Ulga na PFRON”. 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

uszczegóławia zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 Zdaniem Zamawiającego w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało 

przygotowane i jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie Wykonawców. Dla potwierdzenia nie ograniczenia konkurencji w w/w postępowaniu, 

Zamawiający informuje, iż nie zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, 

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.). 



Zatem o przedmiotowe zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy dający gwarancję 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, którzy posiadają ulgę na PFRON, jak i tacy, którzy 

jej w ogóle nie posiadają. 
 

 

 

 Z poważaniem 

 
 

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 

 

 

 

 

 


