
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         032 42-91-000 
Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
 
LAS-175/2-NS/365-2018                                                                               Rybnik, dnia 16.07.2018 r. 
 

Dotyczy post ępowania na: 
 

dostawy produktów dla niemowl ąt 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 wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższej 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podan ą modyfikacj ę. 
 

Pytanie 1:  „Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki  jednorazowe o pojemności: poz. 1 - 50 ml lub 130 
ml, poz. 2 – 130 ml, sterylne, pojedynczo pakowane? 
Niewielka różnica w pojemności butelki nie będzie miała wpływu na komfort użytkowania. 
Dodatkowo dopuszczenie powyższych butelek spowoduje większą konkurencyjność i umożliwi 
Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych nawet o 25% lub 
więcej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości wyrobu. Chcemy zaznaczyć, 
iż proponowane butelki są wyrobami medycznym klasy IIa i spełniają wszystkie restrykcyjne 
normy dotyczące wyrobów medycznych w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku 
podobnych produktów konsumenckich.  Dopuszczenie powyższych pojemności nie stanowi 
parametru blokującego oraz nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, 
a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego 
i minimalizuje ryzyko unieważnienia postępowania z powodu braku złożonych ofert na po-
wyższy asortyment.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący w poz. nr 1 dopuszcza zaoferowanie asortymentu p ierwotnie 
określonego w zapytaniu ofertowym, jak równie ż asortymentu opisanego w powy ższym pytaniu – 
przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym p ismem nale ży w formularzu cenowym 
w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. W poz. nr 2 zam awiający nie dopuszcza zaoferowania 
butelek o pojemno ści 130 ml. 
 

Jednocze śnie zamawiaj ący informuje, i ż aktualny pozostaje termin składania ofert ustalony  
w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia 20.07.2018 r. do  godziny 10.00.  

 


