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SPZOZ . NT . 2017 .19-3.5702 

Kędzierzyn-Koźle,  09.11.2017 
 
 

                                                                 Do wszystkich uczestników postępowania 

 

Sprawa: dotyczy postępowania NT.2017.77 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na zamówienie : „Stała konserwacja i przeglądy 
oraz bieżące naprawy kotłowni olejowo-gazowej przy ul. Roosevelta 2 oraz kotłowni gazowej przy ul. Harcerskiej 11 w okresie 24 

miesięcy” – wyjaśnienie i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia                  
o zamówieniu sygn. NT.2017.77: 

 

Pytanie 1 i 2, dot. OGŁOSZENIE o zamówieniu w trybie do 30.000 euro  
pozycja 8 i 9 : 

1. W punkcie nr 8 informują Państwo o dwóch możliwościach złożenia oferty (w formie papierowej i 
elektronicznej). 

2. W punkcie nr 9 informują Państwo o jednej możliwości złożenia oferty (w formie  elektronicznej) – co nie 
jest zgodne z UZP 

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie w p.8 mówi: „Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i dokumentów w formie elektronicznej 
pod warunkiem przesłania skanów podpisanych dokumentów”. 

Nadmienia się, że w/w zamówienie publiczne realizowane jest w trybie do 30 000euro i nie obowiązują tu przepisy PZP. 

 

Pytanie 3, dot. OGŁOSZENIE o zamówieniu w trybie do 30.000 euro,: 
Brak w opublikowanym ogłoszeniu informacji o miejscu i terminie komisyjnego otwarcia ofert celem  

przedstawienia zaproponowanych cen – co nie jest zgodne z UZP. 
„Obowiązek przeprowadzenia publicznego otwarcia złożonych ofert stanowi jeden z istotnych elementów 
zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert 
musi podać informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.” 

 

 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi 17.11.2017 o godz. 9:00 i powtórnie nadmienia, że nie stosuje 
się tu przepisów PZP , ponieważ jest to zamówienie do 30 000euro. 

 
 
 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 
postępowanie. 

         
        

  

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 

Opublikowano: 09.11.2017r. 

 
 

 


