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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

                         Rybnik, dnia 29 lipca 2021 r. 
 

 

DZz.380.3.7.2021.LAp.193 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych 

na dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, 

rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2  

Z DNIA 29.07.2021 R. 

 

 

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

działając na podstawie art. 284 ust. 1  2 i 3 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

SWZ, i wprowadza następujące zmiany: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy Wzoru Umowy § 1 ust 8 pkt2) i 12 Formularza Oferty 

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

 

Pytanie 2 

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust 1 

Zwracamy się z prośbą o możliwość składania zamówień mailem albo faxem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust 7 

Zwracamy się z prośbą o  odstąpienie od wymogu realizacji każdorazowego zamówienia w 

jednorazowej dostawie. 

Uzasadnienie: Co do zasady zamówienie jest  realizowane w jednej dostawie, jednak dostawa 

produktów może zostać podzielona na części, m.in. gdy produkty znajdują się w innych 
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magazynach, są wysłane na CITO, wymagają rodzaju transportu (np. warunków chłodniczych) lub 

są niedostępne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

Pytanie 4 

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust 10 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysyłania innych dokumentów, takich jak m.in. 

certyfikaty zgodności w wersji elektronicznej albo pocztą tradycyjną. 

Uzasadnienie. Towar wysyłany jest do Zamawiającego z magazynu, który znajduje się za granicą. 

Do dostawy dołączany jest dokument (WZ), nie występuje możliwość dołączenia do partii towaru 

innych dokumentów. Mogą one zostać wysłane w wersji elektronicznej albo pocztą tradycyjną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

Pytanie 5 

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 12 

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu wystawiania przez Wykonawcę faktur 

zbiorczych na rzecz faktur wystawianych po każdej dostawie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

 

Pytanie 6 

Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 1 

Zwracamy  się o dodanie zapisu: „po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia 

wykonania obowiązków umownych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 22.07.2021 dokonał zmiany SWZ w tym zakresie. 

Pytanie 7 

Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust 1 oraz pkt. 4.6.3 ppkt. 7) SWZ 

Zwracamy się z prośba o ujednolicenie oczekiwanego terminu ważności dla probówek do 

koagulologii, który zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) wynosi 4 miesiące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 22.07.2021 dokonał zmiany SWZ w tym zakresie. Jednocześnie załącza do 

niniejszego pisma Formularz asortymentowo cenowy (załącznik nr 2 do SWZ) zawierający 

zmianę w tym zakresie.  

Pytanie 8 

Dotyczy SWZ pkt. 4.7 

Zwracamy się z prośba o dodanie zapisu: jeżeli dotyczy, ponieważ nie wszystkie produkty 

posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ.  

 

Pytanie 9 

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust 1 pkt 1 

Zwracamy się o zmniejszenie wysokości kar umownej do 2% wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w   SWZ. 
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Pytanie 10 

Dotyczy Pkt 4.6.3.ppkt 5) SWZ 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oznakowania data ważności lub data produkcji dla 

produktów, które maja bezterminową datę ważności (np.. uchwyt). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy PZP, zmienia treść SWZ  

w zakresie: 

1. Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) i dołącza do pisma 

Formularz asortymentowo cenowy po zmianach z dnia 29.07.2021 r. 

2. Rozdziału 15 SWZ pkt 15.1 zmieniając termin związania  z 28.08.2021 r. na 

01.09.2021 r. 

 

           Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy PZP, przedłuża termin 

składania ofert. 

- nowy termin składania ofert: 03.08.2021 r., godz. 09:30 

 

- nowy termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r., godz. 10:00 

 

          W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy PZP, 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ. 
 

 

 Dyrektor Szpitala  

Joachim Foltys 

 

  

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


