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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 25 maja 2020 r. 
 

 

DZz.380.2.11.2020.DTg.198 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na usługę 

prowadzenia konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów dla 

potrze4b SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Rybniku” 
 

 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 25.05.2020 R. 
 

 

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

działając na podstawie § 8 ust. 6 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich 

realizacją (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 84/2019/ORG-FIN/8 z dnia 31.12.2019 r.), zwanego 

dalej WRUZ, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o możliwość przejrzenia urządzeń dźwigowych zawartych w tym zapytaniu przez 

mojego konserwatora oraz wydłużenie terminu składania ofert do czasu weryfikacji urządzeń. Proszę 

również o skan ostatniej decyzji UDT dr. Każdego z dźwigu oraz wyników badań specjalnych lub 

Resursów 

Odpowiedź: 

W związku z sytuacją epidemiologiczną Zamawiający nie wyrażą zgody na wykonanie wizji lokalnej na 

obiektach, zwłaszcza, że oznaczałaby ona konieczność wejścia na oddziały budynków szpitalnych. 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu składania ofert. 

W załączeniu Zamawiający przedstawia skany ostatniej decyzji UDT dot. każdego dźwigu oraz wyników 

badań specjalnych lub resursów. 
 

Jednocześnie działając na podstawie § 8 ust. 17 Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień 

oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora nr 84/2019/ORG-FIN/8 z dnia 

31.12.2019 r.), zwanego dalej WRUZ, zmienia treść Projektu umowy (Załącznika nr 2 do Formularza 

oferty) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 
  

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 Dyrektor 

Bogdan Łaba 
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