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Ruda Śląska, dnia 20.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 14/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neonatologicznego
Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 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 zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz dokonuje zmiany treści
SWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 26.04.2022 r. godz. 09.00 na dzień 29.04.2022 r. godz. 09.00 (otwarcie
ofert nastąpi dnia 29.04.2022 r. o godz. 10.00).

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72h,
o dł 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku
z jednym otworem centralnym I dwoma bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny,
rozmiar F10, F12, F14, F16. Cewnik wyposażony w elastyczny adapter do dróg oddechowych
z możliwością uksztaltowania pod kątem 45 stopni (nie jest konieczne stosowanie adaptera) zgodnie
z fotografią poniżej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. cewnika.
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Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY – Formularz ofertowy poprzez zmianę opisu przedmiotu
zamówienia w pakiecie nr 13
Było:
Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h, o dł. 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar
kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym I dwoma
bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny, rozmiar 5,6,8. Musi być kompatybilny
z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, będącym na wyposażeniu szpitala
Zamawiający zmienia na:
Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h, o dł. 28-33 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar
kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym I dwoma
bocznymi naprzemiennie, pozbawiony DEHP, sterylny, rozmiar 5FR (1,67mm),
6FR (2mm), 8FR (2,67mm). Musi być kompatybilny z adapterem kątowym 45 stopni do dróg
oddechowych, będącym na wyposażeniu szpitala
2) 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”.
W załączeniu prawidłowy załącznik nr 2 do SWZ.
1) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2
Jest:
Termin składania ofert: 26.04.2022 r., godzina 09:00.
Zamawiający zmienia na:
Termin składania ofert: 29.04.2022 r., godzina 09:00.
2) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1
Jest:
Termin związania ofertą upływa w dniu 25.05.2022 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 27.05.2022 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.
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3) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę
pkt 1
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r., o godz. 10:00.
Zamawiający zmienia na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r., o godz. 10:00.
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