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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.457.4.2016 Rybnik, 27.07.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.457.4.2016) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 27.07.2016 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: 

Pytanie 1  

Proszę zgodnie z artykułem 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych o dopuszczenie możliwości składania 

oferty na produkty równoważne. Nadmieniam, iż stosowanie zamienników nie narusza warunków gwarancji 

producenta urządzeń. Ponadto proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez wprowadzenie 

wymogu złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż oferowane produkty nie naruszają warunków gwarancji 

producentów urządzeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie możliwości składania oferty na produkty równoważne. 
 

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (SIWZ po zmianach z dnia 27.07.2016r.). 
 

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

termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 04.08.2016 r. godz. 09:30, 

- nowy termin otwarcia ofert – 04.08.2016 r. godz. 10:00. 
 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 

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 27.07.2016 r., 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 

 

         Z poważaniem 

                   Dyrektor Szpitala 

                                                                                                                  Andrzej Krawczyk 

 


