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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.
Pytanie 1 – dotyczy formularza ofertowego
Prosimy Zamawiającego o możliwość dodania pozycji do formularza asortymentowo-cenowego przez
Wykonawcę w momencie kiedy wyceniany preparat posiada osobno spryskiwacz bądź pompkę które
są na innej stawce VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie pozycji do formularza ofertowego.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2
Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli
hydroksyetylocelulozę a nie hydroksyceluloze. Z wiedzy oferenta w preparacie opisanym w/w pozycji
w składzie nie występuje hydroksyceluloza.
Odpowiedź:
W związku z omyłka pisarską Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY – Formularz ofertowy poprzez zmianę opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie pakietu nr 2 pozycja 2
Było:
Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający
octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących.
Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb.
Zamawiający zmienia na:
Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający
octenidynę oraz hydroksyetylocelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących.
Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb.
W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
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Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 3
Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli
etyloheksylogliceryna a nie hydroksyceluloze. Z wiedzy oferenta w preparacie opisanym w/w pozycji
w składzie nie występuje hydroksyceluloza.
Odpowiedź:
W związku z omyłka pisarską Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY – Formularz ofertowy poprzez zmianę opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie pakietu nr 2 pozycja 3
Było:
Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający
octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących.
Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb.
Zamawiający zmienia na:
Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający
octenidynę oraz etyloheksyloglicerynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących.
Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb.
W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny rękawic o gramaturze 73 (+/- 3) g/m2. Pozostałe
zapisy SWZ bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rękawic o gramaturze 73 (+/- 3) g/m2.
Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 15, 16
W związku z aktualizacją dokumentacji preparatów opisanych w/w pozycji prosimy Zamawiającego o
dopuszczenie do oceny preparatów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne klasa III.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparaty sklasyfikowane jako wyroby medyczne klasa III.
Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 17
W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego
o dopuszczenie do oceny preparatu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasa II A.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparaty sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasa II A.
Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 4
W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego
o dopuszczenie do oceny preparatu działającego na Tbc – 3,5 % w czasie 10 min warunki czyste,
Spory C. Difficile 15 % - 10 min warunki czyste. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.
Pytanie 8 – dotyczy projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 3
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych
związanych ze skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze
skutki, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem
postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, zaburzenia w łańcuchu dostaw) prosimy
o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówień do 5 dni roboczych.
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Pytanie 9 – dotyczy projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 2
Wnosimy o modyfikację zapisów §3 ust. 2 PPU w sposób następujący:
„Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy do czasu wyczerpania jej
wartości, nie dłużej jednak niż 3 miesiące, w przypadku gdy, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 6 umowy,
przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana w całości wartościowo.
Przedłużenie wymaga obopólnej zgody i sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku odmowy zawarcia aneksu przez Wykonawcę, Wykonawca zwalnia
Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu szkody zmniejszenia zamówienia z zastrzeżeniem § 3
ust. 6”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę
Pytanie 10 – dotyczy projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 11
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu PPU w zakresie § 3 ust. 11 w sposób następujący :
11. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
kwot stanowiących różnicę pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną partii towaru dostawy
ustaloną niniejszą umową, przy czym różnica nie może przekraczać 10 % pomiędzy ceną zakupu
interwencyjnego i ceną partii towaru dostawy ustaloną niniejszą umową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę
Pytanie 11 – dotyczy projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 11
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację
zapisu PPU w zakresie § 3 poprzez usunięcie ust. 12 i zmianę zapisu ust. 11 w sposób następujący:
11. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
kwot stanowiących różnicę pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną partii towaru dostawy
ustaloną niniejszą umową. W przypadku zwrotu kosztów przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od
naliczania kar umownych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
dr Katarzynę Adamek –Prezesa Zarządu

Rozdzielnik:
1. https://bip2.szpitalruda.pl/2-pn-22
2. a/a
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