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Wyjaśnienie nr 1 
 
Załącznik nr 1  
do protokołu z dnia 23.04.2010 r. 
 

1. Do Zamawiającego wpłynęło w dniu 21.04.2010 r. pismo w sprawie udzielenia 
wyjaśnień dotyczących  wymagania  określonego w Rozdziale VI. Ust. 4 pkt b) i 
stawiającego zarzut bezprawności stawianego  wymagania. 
Zamawiający w  celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Ŝąda od Wykonawcy dołączenia do oferty 
m.in. : 

- świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze solanki naturalnej ze złóŜ wystawione 
przez jednostkę uprawnioną do potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych 
surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w 
Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 13  kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru 
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 565) 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający zamierza zakupić solankę naturalną leczniczą do zabiegów balneologicznych. 
Zamawiający jako zakład opieki zdrowotnej  zobowiązany jest do stosowania i wykorzystywania 
w zabiegach leczniczych towarów i wyrobów o udowodnionych właściwościach leczniczych. 
Zamawiający uznaje stawiany zarzut i dopuszcza, aby w celu potwierdzenia, Ŝe oferowany 
przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 
dołączył do oferty inny dokument potwierdzający i charakteryzujący właściwości lecznicze  
solanki według wymagań i kryteriów określonych w.wym.  rozporządzeniu, potwierdzone 
wynikami badań przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium.  
 
 

Załącznik nr 2 
do protokołu z dnia 23.04.2010 r. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), postanawia się przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

1. Wprowadzić modyfikację nr 1 do SIWZ poprzez: 
- dopisanie w Rozdziale VI w ust. 4 pkt b) po przecinku następującej treści : „lub inny 

dokument potwierdzający i charakteryzujący właściwości lecznicze  solanki według 
wymagań i kryteriów określonych w.wym.  rozporządzeniu, potwierdzone wynikami 
badań przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium,”, 

- zmienić termin składania ofert na dzień 29.04.2010 r., godz. 9.45, 
- zmienić termin otwarcia ofert na dzień  29.04.2010 r. godz. 10.00. 

 
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
 

 
 


