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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.LLb.650.2.2015 Rybnik, 09.02.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz 

na najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku (DZp.LLb.650.2.2015) 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 09.02.2016 r. 

 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 1) 

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie jednostki miary krwi kontrolnej wyszczególnionej               

w pozycji nr 5, 6 i 7 jako „fiolka”.  

W formularzu asortymentowo-cenowym widnieją różne jednostki miary (fiolka, opakowanie, litr) 

dla tego samego produktu (tj. krwi kontrolnej), co może spowodować złą kalkulację oferty. 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym w Pakiecie 1 (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnach: 

„Jedn. miary” i „Ilość” (dotyczy pozycji 6 i 7). 
 

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

w: 

- Formularzu asortymentowo - cenowym w Pakiecie 4 (Załączniku nr 1 do SIWZ), tzn. dodaje 

pozycję 9 - „Peristaltic Pump Tubimg”; 

- Formularzu asortymentowo - cenowym w Pakiecie 6 (Załączniku nr 1 do SIWZ), w tabeli 

dotyczącej odczynników, w kolumnie „Ilość” (dotyczy pozycji 1). 
 

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

przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 15.02.2016 r. godz. 13:00, 

- nowy termin otwarcia ofert - 15.02.2016 r. godz. 13:30. 
 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 

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

zmienia również treść SIWZ w: 

- pkt XVI.10. z: 



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

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem 

analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - Pakiet …… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2016 r. godz. 1330, znak sprawy: DZp.LLb.650.2.2015”.” 
 

na: 
 

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

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem 

analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - Pakiet …… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 15.02.2016 r. godz. 1330, znak sprawy: DZp.LLb.650.2.2015”.”; 

 

- pkt XVII.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 12.02.2016 r. do godz. 1300 

(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 15.02.2016 r. do godz. 1300 

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

 

- pkt XVII.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2016 r. o godz. 1330, w siedzibie Zamawiającego, 

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

nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2016 r. o godz. 1330, 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 09.02.2016 r., w tym 

Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 09.02.2016 r. 

(w zakresie Pakietów: 1, 4 i 6). 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 


