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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LAp.655.ZO-17.2016 Rybnik, 25.01.2017 r. 

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy tlenu 

medycznego wraz z dzierżawą butli (DZp.LAp.655.ZO-17.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 25.01.2017 r. 

 

 

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

działając na podstawie § 8 ust. 13 i 15 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień 

(Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej 

WRUZ, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Formularza oferty następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych oraz zmianę zapisu 

w projekcie umowy  §2 pkt. 2 na:   

„Dostawy  odbywać  się  będą  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  do  siedziby  Zamawiającego  

(wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych tlenowni) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

telefonicznego zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia treść Projektu umowy 

(Załącznika nr 2 do Formularza oferty) w § 2 ust. 2. 
 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w projekcie umowy § 2 pkt. 4 na:  

„Do poszczególnych dostaw Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę 

towaru będącego przedmiotem dostawy. Fakturę VAT za dzierżawę butli Wykonawca 

wystawia raz w miesiącu,  natomiast Fakturę VAT za zużyte gazy po zrealizowaniu dostawy 

towaru.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia treść Projektu umowy 

(Załącznika nr 2 do Formularza oferty) w § 2 ust. 4. 
 

Pytanie 3 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z wymaganych dokumentów następujących pozycji: 

certyfikat CE, deklaracja zgodności, są to dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu 

a nie produkty lecznicze będące przedmiotem zamówienia. 
 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia treść pkt VI. Formularz oferty. 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia treść Projektu 

umowy (Załącznika nr 2 do Formularza oferty) dodając w § 6 ust. 5 o poniższej treści: 

„5. Strony nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.”. 
 

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 

WRUZ,  zmienia termin składania i otwarcia ofert: 

- nowy termin składania ofert: 27.01.2017 r. godz. 11:30, 

- nowy termin otwarcia ofert: 27.01.2017 r. godz. 12:00. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Formularz oferty, w tym Projekt umowy 

(Załącznik nr 2 do Formularza oferty), po zmianach z dnia 25.01.2017 r. 

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy 

traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


