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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 20 marca 2020 r. 
 

 

DZz.380.3.28.2019.LAp.410.P 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 20.03.2020 R. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami 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 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a co za 

tym idzie koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy 

się z prośbą o zmianę warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze 

względu na wymuszoną zmianę organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz 

osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o zmianę 

formy złożenia oferty na elektroniczną. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma 

komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, 

pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na przygotowanie i złożenie oferty. Ze względu na 

liczne ograniczenia związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego prosimy 

również o odstąpienie od wymogu wnoszenia wadium do niniejszego postępowania. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ w ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca może złożyć ofertę w formie pisemnej albo elektronicznej oraz, że 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 
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