
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  tel.: +48 32 4226561  NIP: 642-25-99-502 
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik fax: +48 32 4226875  REGON: 000292936 

www.psychiatria.com  e-mail: szpital@psychiatria.com  KRS: 0000057601 

Nr konta bankowego: 17 1240 4272 1111 0000 4839 4091  RPWDL: 000000013265 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LCh.63.2.2016 Rybnik, 29.02.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

najem ambulansu drogowego typu „B” dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LCh.63.2.2016) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 29.02.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

GREGOR-TRANS, ul. Mickiewicza 9A, 83-200 Starogard Gdański 

Pytanie 1  

Prosimy o informację czy samochody przeznaczone do realizacji zamówienia poza PN EN 1789:2008 

powinny również posiadać odpowiednie świadectwa homologacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą spełniać 

warunki określone w normach odpowiednich na dzień rejestracji pojazdu jako ambulansu drogowego typu B. 

Wszystkie pojazdy powinny posiadać świadectwo homologacji. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 12a Ustawy PZP, 

przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert – 03.03.2016 r. godz. 9:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 03.03.2016 r. godz. 10:00. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt XIII.7. z: 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

02.03.2016 r. do godziny 930.” 
 

na: 
 

„7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz 

z ofertą w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 

03.03.2016 r. do godziny 930.”; 
 

- pkt XV.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 



„Oferta na: Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb  SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 02.02.2016 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.LCh.63.2.2016” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 

 
 

„Oferta na: Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – Pakiet …” 
 

NIE OTWIERAĆ przed 03.03.2016 r. godz. 1030, znak sprawy: DZp.LCh.63.2.2016” 
 

 

- pkt XVI.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 02.02.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 03.03.2016 r. do godz. 930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 
 

- pkt XVI.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2016 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w 

budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17.”. 
 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 29.02.2016 r., 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 
 

 

 

         Z poważaniem 

         

         Zastępca Dyrektora 

               Marek Ksol 


