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LAS-363/3-NS/414/2017                                                                               Rybnik, dnia 02.08.2017 r. 
 
 

Dotyczy post ępowania na: 
 

Dostaw ę środków chemicznych wraz z dzier żawą myjni endoskopowej i 
obsług ą serwisow ą 

 
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 wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

 

Pytanie 1:  dotyczące zapisów umowy i SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający 
dopuści aby zaoferowany uzdatniasz z solą do dzierżawionej myjni nie był wyrobem medycznym stawka 
VAT 23% i tym samym Zamawiający zrezygnuje z dokumentów, o których mowa w SIWZ?  

 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza, aby zmi ękczacz lub stacja uzdatniania wody obj ęte były 
stawk ą VAT 23% i tym samym nie wymaga dokumentów dot. wyr obów medycznych, o których 
mowa w zapytaniu. 
 
 
Pytanie 2:  dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.2 do SIWZ): Celem doprecyzowania 
zapisów opisu przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że „zmiękczacz lub stacja uzdatniania” 
wraz z myjnią mają być przedmiotem dzierżawy. 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący potwierdza, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dzier żawą 
objęta ma zosta ć myjnia wraz ze zmi ękczaczem lub stacj ą uzdatniania. 

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert ustalony do dnia 03.08.2017 r. do godziny 10. 00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 10:30. 

 
 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


