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Rybnik, dnia 09.06.2017 r.
Dotyczy postępowania na:

DOSTAWY PRODUKTÓW DLA NIEMOWLĄT I DZIECI
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona
w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.
Pytanie 1: „Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki jednorazowe o
pojemności 50 ml, sterylne, pojedynczo pakowane?”
Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.
Pytanie 2: „Dotyczy części nr 4 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki jednorazowe o
pojemności 130 ml, sterylne, pojedynczo pakowane?”
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.
Pytanie 3: „Dotyczy Pakiet Nr 4, poz. Nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
i wycenę w ofercie przetargowej butelek jednorazowego użytku o pojemności 130 ml spełniającej pozostałe
wymogi opisu przedmiotu zamówienia?”
Odpowiedź 3: Jak wyżej w odp. 2 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem
- modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.
Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia
ofert, tj. termin składania ofert do dnia 14.06.2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie w tym samym dniu
o godz. 10:30.
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