
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 
 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272  

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765 

Strona 1 z 1 
 

LAS-1600/1-PN/92-2014       Rybnik, dnia 27.04.2015 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy substancji i materiałów do receptury oraz f ormaliny buforowanej 
(zamówienie nr LAS-1600-PN/92-2014) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 28.03.2015 r., nr 2015/S 062-107998 

 
W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. 
 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wydzieli z pakietu Nr 1 asortyment z pozycji  :od 52 do 80 
(opakowania do receptury aptecznej ) celem utworzenia nowego pakietu ?” 

Odpowied ź 1: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnyc h warunków zamówienia, 
zamawiaj ący nie przewiduje dzielenia ustalonych pakietów w t rakcie procedury prze-
targowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych  pozycji. 
 
Pytanie 2:  „Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 2 w związku z §2 pkt 3 zał nr 4 d SIWZ – projektu umowy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór zużytych opakowań po formalinie za 
pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy ? Zlecenie odbioru 
paczki/palety firmie kurierskiej leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający jedynie 
zobowiązany będzie do przygotowania paczki/paczek/palety gotowej do odbioru.” 

Odpowied ź 2: Tak, zamawiaj ący wyra ża zgodę na odbiór zu żytych opakowa ń przez 
kuriera na koszt wykonawcy. 
 
Pytanie 3:  „Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 2 w związku z § 2 pkt 3 zał nr 4 d SIWZ – projektu 

umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór zużytych opakowań po formalinie nie 
rzadziej niż raz na 6 m-cy ?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania 
ofert – wyznaczony do dnia 05.05.2015 r.  do godziny 10.00 (oraz termin otwarcia ofert: w ty m sa-
mym dniu o godzinie 10.30) . 
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