
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 

 

DZPZ-1058/1-PN/133-2018     Rybnik, dnia 29.01.2019 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy odzie ży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego 
(zamówienie nr DZPZ-1058-PN/133-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 23.01.2019 r. pod nr 505798-N-2019 

 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela poni ższej 
odpowiedzi.  

Pytanie 1: „Proszę o sprostowanie   
 W formularzu cenowym (pakiet 1 poz. 8) wykonawca powinien zaoferować fartuch-zapaska 

czy fartuch z rękawami?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż należy zaoferowa ć fartuch z długimi r ękawami zako ńczo-
nymi ściągaczem, zakładany od przodu, a maj ący zapi ęcia z tyłu  (jak opisano w formularzu ceno-
wym stanowi ącym zał ącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków za mówienia). 

 

Pytania od nr 2 do nr 4 dotycz ą pakietu nr 1.  
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 odzież dla personelu medycznego (wszystkie 

pozycje) wykonaną z tkanin o parametrach jak poniżej: 
Gramatura 125 – 160 g/m2, 
Temperatura prania do 75°C?”. 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży zamiast logo nadrukiem z nazwą Szpitala, 
gdzie wysokość czcionki wynosi 0,6 lub 1,0 cm?  

 Proponowany nadruk jest bardzo trwały i czytelny. Oznakowanie logo znacznie podraża 
cenę oferty oraz wydłuża czas realizacji zamówień.”. 

Odpowied ź 2, 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie opisanych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści kroje odzieży jak poniżej: 
- bluza damska jednolita, bez kolorowych wstawek, z zaokrąglonym lekko dekoltem, 
- zapięcia na napy zamiast guzików?”. 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie opisanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie kroju bluzy. Ponadto  zamawiaj ący informuje, że zgodnie z zapi-
sami formularza cenowego stanowi ącego zał ącznik nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia bluza mo że być zapinana z przodu na guzik kryty odporny na wysok ą temperatur ę 
lub napy. 

 

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert ustalony pierwotnie do dnia 01.02.2019 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
           

 


