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Ruda Śląska, dnia 22.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 2/PN/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków
Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający –
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany
treści SWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 09.05.2022 r. godz. 09.00 na dzień 11.05.2022 r. godz. 09.00 (otwarcie
ofert nastąpi dnia 11.05.2022 r. o godz. 10.00).
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,
sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności
stosowania aktywatora, wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu
roboczego –24 godzin, produkt w postaci proszku, na bazie nadwęglanu sodu i TAED oraz kompleks
enzymatyczny, posiadający udokumentowaną skuteczność bójczą wobecB, F, Tbc (M. terrae i M.
Avium) V (Adeno, Polio i Noro), S (B. subtilis, Cl. diff, B. cereus) Preparat przebadany wg norm
europejskich: 14 561,14 562,14 563, 14 476.w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op. ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz
termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu
trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach
ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2
etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F-zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger)
V –zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki –zgodniez EN 14348 M.terrae, M.avium do
15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (B. subtilis) do 15 minut w stężeniu 1% –wykazujący pełne
spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie
substancji utleniających i aldehydów, o potwierdzonych przez producentach zdolności usuwania
biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 1L?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.
Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 3
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w op. a’400ml z przeliczeniem ilości op. ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat w op. a’400ml z przeliczeniem ilości op.
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Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz
termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu
trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach
ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2
etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F-zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger)
V –zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki –zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium do
15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (B. subtilis) do 15 minut w stężeniu 1% –wykazujący pełne
spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie
substancji utleniających ialdehydów, o potwierdzonych przez producentach zdolności usuwania
biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 1L?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.
Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 5
Czy zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający kompleks 5-enzymatyczny (subtylizyna,
lipaza, amylaza, celulaza, dekstranaza) w pianie, przeznaczony do mycia narzędzi i innych wyrobów
medycznych o działaniu bakteriostatycznym, preparat wykazujący niską wartość potencjału
korozyjności, możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h., bez
zawartości glicerolu. Ph preparatu: 6-8 Wyrób medyczny klasy I. Gotowy do użycia. Opakowanie 1 l
z końcówką spieniającą, z przeliczeniem ilości op.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.
Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), określającą m.in. dodatkowe przesłanki
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale XIII –
Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu wykaz
podmiotowych środków dowodowych poprzez dodanie w pkt 2 ppkt 2.3 o następującym
brzmieniu:
„Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej
ustawy”.
2) w rozdziale X – Opis sposobu przygotowania oferty poprzez dodanie w pkt 4 ppkt 4.1a
o następującym brzmieniu:
„Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ pkt 2 ppkt 2.3 – zgodnie
z załącznikiem nr 9 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
W załączeniu nowy załącznik nr 9 do SWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania.
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3) w rozdziale XI – Informacja na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia poprzez zmianę pkt 5
Jest:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 4.1. rozdziału X SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak
podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia.
Zamawiający zmienia na:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ppkt. 4.1. oraz 4.1a rozdziału X SWZ) składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak
podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy
wykluczenia.
4) w rozdziale XV – Wymagania dotyczące wadium poprzez zmianę pkt 4
Jest:
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.05.2022 r. o godzinie 09:00.
Zamawiający zmienia na:
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 11.05.2022 r. o godzinie 09:00.
5) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2
Jest:
Termin składania ofert: 09.05.2022 roku, godzina 09:00
Zamawiający zmienia na:
Termin składania ofert: 11.05.2022 roku, godzina 09:00
6) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1
Jest:
Termin związania ofertą upływa w dniu 05.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Zamawiający zmienia na:
Termin związania ofertą upływa w dniu 08.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
7) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę
pkt 1
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2022 r., o godz. 10:00.
Zamawiający zmienia na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r., o godz. 10:00.
8) w załącznikach do SWZ poprzez dodanie załącznika nr 9 do SWZ – wzór oświadczenia
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
dokument zatwierdzony przez:
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Rozdzielnik:
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