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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 

 

DZp.380.2.15.2018.DGt.380 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy odzieży 

ochronnej, fartuchów i obuwia profilaktycznego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 

ORAZ ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 09.08.2018 r.  

 

 

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

działając na podstawie § 8 ust. 14 i 16 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz 

nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 

27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Formularza 

oferty następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 1- obuwie profilaktyczne, poz. 3-półbuty) 

Jakie będzie przeznaczenie obuwia? Proszę o informację dla jakiego zawodu będą przeznaczone 

półbuty oraz w jakim kolorze? 

 

Odpowiedź: 

Półbuty są przeznaczone do kuchni szpitalnej, wymagany kolor – biały. 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść Formularza oferty  

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do Formularza oferty), 

Pakiet 1 w poz. 3. 
 

Pytanie 2 (dot. Pakietu 1- obuwie profilaktyczne, poz. 3-półbuty) 

Czy obuwie powinno być sznurowane czy zapinane na sprzączkę? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby obuwie było zapinane na sprzączkę. 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść Formularza oferty 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do Formularza oferty), 

Pakiet 1 w poz. 3. 
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 Pytanie 3 (dot. wzoru umowy). 

Czy Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy dotyczący dostaw przedmiotu zamówienia i wydłuży 

termin dostaw zamówień cząstkowych 14  dni  od momentu otrzymania zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść Formularza oferty 

w Projekcie umowy  (Załączniku nr 2 do Formularza oferty), 

Projekt umowy § 2 ust 2. 

 

Pytanie 4 (dot. składania ofert częściowych) 

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego 

pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. 
 

 Ponadto Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść 

Formularza oferty w Formularzu asortymentowo – cenowym( Załącznik nr do Formularza oferty), 

Pakiet 3 w poz. 3  

 

 Dodatkowo Zamawiający zmienia treść Formularza oferty, tj. zmienia termin składania i 

otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 17.08.2018 r. godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 17.08.2018 r. godz. 10:00. 

 

 Zamawiający dołącza do pisma Formularz oferty wraz z załącznikami po zmianie z dnia 

09.08.2018 r. Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

Na pozostałe pytania które wpłynęły do niniejszego postępowania Zamawiający odpowie 

 w terminie późniejszym. 

 

 Pełnomocnik Dyrektora 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 


