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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 29 lipca 2020 r. 

 

 

DZz.380.3.14.2020.DTg.263,273 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług  

w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym 

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku . 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1  

Z DNIA 29.07.2020 r. 

 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 7 dopuści  preparat alkoholowy do higienicznej oraz 

chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający alkohol propan-2-ol i etanol: 70g/100g produktu oraz 

dodatkowo substancje pielęgnujące (glicerynę) bez zawartości barwników, zastosowanie: 

higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 2 x 90 s., spektrum działania: B, F 

(drożdże) - EN 13624, Tbc - EN 14348, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, 

SARS), posiadający badania EN 12791, produkt biobójczy, opakowanie: a 1 litr, butelka, pasująca 

do typowych uniwersalnych medycznych dozowników łokciowych ściennych (typu „euro”)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 preparat alkoholowy do higienicznej oraz 

chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający alkohol propan-2-ol i etanol: 70g/100g produktu oraz 

dodatkowo substancje pielęgnujące (glicerynę) bez zawartości barwników, zastosowanie: 

higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 2 x 90 s., spektrum działania: B, F 

(drożdże) - EN 13624, Tbc - EN 14348, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, 

SARS), posiadający badania EN 12791, produkt biobójczy, opakowanie: a 1 litr, butelka, pasująca 

do typowych uniwersalnych medycznych dozowników łokciowych ściennych (typu „euro”). 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. nr 8 dopuści  gotowy do użycia alkoholowy preparat do 

szybkiej dezynfekcji, wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz szczególnie 
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trudno dostępnych powierzchni w obszarze medycznym, działanie dezynfekcyjne oparte na bazie 

etanolu i propan-2ol, nie zawierający aldehydów, działające na: B (łącznie z MRSA) - zgodnie z 

normą EN 13727 - w czasie 30 sekund, V (HBV, HIV,HCV) w czasie 30 sekund, Rota - zgodnie z 

normą EN 14476 - 30 sekund, Tbc - zgodnie z normą EN 14348 - 30 sekund (M. terrae), 

opakowanie ze spryskiwaczem, o pojemności a 1000 ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w poz. nr 8 gotowy do użycia alkoholowy preparat do 

szybkiej dezynfekcji, wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz szczególnie 

trudno dostępnych powierzchni w obszarze medycznym, działanie dezynfekcyjne oparte na bazie 

etanolu i propan-2ol, nie zawierający aldehydów, działające na: B (łącznie z MRSA) - zgodnie z 

normą EN 13727 - w czasie 30 sekund, V (HBV, HIV,HCV) w czasie 30 sekund, Rota - zgodnie z 

normą EN 14476– 30 sekund, Tbc - zgodnie z normą EN 14348 - 30 sekund (M. terrae), 

opakowanie ze spryskiwaczem, o pojemności a 1000 ml 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 7 i 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. 

Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców  a Zamawiającemu na 

otrzymanie oferty korzystnej cenowo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Pakiet 1 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Pakiet 1 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek tylko na elastyczne tasiemki pełniące 

funkcję gumek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maseczek na elastyczne tasiemki pełniące funkcję gumki. 

 

Pytanie 6 

Pakiet 1 poz. 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek typu II? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maseczek typu II. 

 

Pytanie 7 

Pakiet 1 poz. 2: 

Czy Zamawiający wymaga, aby maseczki były zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN EN 

14683+AC:2019? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie norm i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 

Pytanie 8 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający mógłby określić, jaki procent przedmiotu zamówienia zrealizuje na pewno? 



3 | S t r o n a  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zakupu mniejszych ilości niż wskazane w formularzu 

asortymentowo – cenowym w zakresie podstawowym, natomiast realizację prawa opcji określa 

pkt. III.8. do III.9 SIWZ.  

 

Pytanie 9 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% 

zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy 

oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen usług konsumpcyjnych 

opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 

 

Pytanie 10 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy były realizowane do godziny 14:00? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  

 

Pytanie 11 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 4 ust. 1) 

pkt 3 wzoru umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektów umów. 

 

Pytanie 12 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 4 ust. 1. Pkt 3 i 4 była naliczana 

od wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy 

 

Pytanie 13 

dot. projektu umowy 

Czy Zamawiający przez rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do należytego wykonania 

umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku odstąpienia od umowy będzie postępował zgodnie z § 5 

Projektów umów. 

 

Pytanie 14 

Pakiet 1 pozycja 1 

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej ceny pod względem cenowym oferty prosimy 

o wydzielenie z pakietu 1 poz. 1 – maski FFP2 i utworzenie z niej osobnego pakietu.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i prosi o ofertę zgodną w SIWZ. 

 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ po zmianie z dnia 29.07.2020 r., w tym Formularz 
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oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), Formularz asortymentowo cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

oraz Projekty umów (Załączniki nr: 5 i 6 do  SIWZ). 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 11c oraz art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

  

Dyrektor  

Bogdan Łaba 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


