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D/07/2020/C                                                                               Opole, 25.08.2020 r.  

L.dz. DZP: 780/2020                               

                                                      Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup 

różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego 

przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 

dotyczy przedmiotu zamówienia cz. 9 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z cz.9 poz. wydzielenie poz. 7, 8 oraz 12-15 do oddzielnego 

pakietu umożliwi to na  złożenie oferty większej ilości ofert firm i pozwoli to na zwiększenie 

konkurencyjności.  

Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie godzi się na wydzielenie z części nr 9 poz. 7, 8 oraz 12-15 do oddzielnego pakietu. 

 

Uwzględnienie wyżej udzielonej odpowiedzi w kontekście pozostałego okresu czasu do terminu składania 

ofert nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert. Tym samym termin składania ofert nie ulega 

zmianie - pozostaje ten sam, tj.: dzień 31.08.2020 roku. Składanie ofert: do godziny 10:00, miejsce: Uniwersytet 

Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3. Otwarcie ofert: godzina 

10:30, miejsce: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3, za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 

 

Zgodnie z pkt. 12.13 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  
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