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WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 2/PN/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków

w trybie przetargu

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 pakietu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak. nr. 2 pozycji 15, 16 i 17 do osobnego zadania, co
umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający z przyczyn od siebie niezależnych nie może wyrazić zgody na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 15,
16, 17 do odrębnego pakietu. Uzasadniając swoje stanowisko Zamawiający wskazuje, że platforma
e-zamówienia na chwilę obecną nie daje możliwości edycji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia uwzględniające
dodawanie kolejnych części zamówienia (pakietów).

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 8 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
umowy w sprawie zamówienia” poprzez zmianę w § 3 ust. 12
Jest:
Koszty wynikające z ust. 11 zostają ujęte na notach obciążających. Termin płatności wynosi 14 dni
Zamawiający zmienia na:
Koszty wynikające z ust. 11 zostają ujęte na notach obciążających. Termin płatności wynosi 14 dni licząc od
daty wystawienia noty księgowej Wykonawcy.
W załączeniu poprawny załącznik nr 8 do SWZ.
2) w załączniku nr 8 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści
umowy w sprawie zamówienia” poprzez zmianę w § 3 ust. 13
Jest:
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, w tym koszty transportu,
ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas transportu do miejsca dostarczenia obciążają
Wykonawcę.
Zamawiający zmienia na:
Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do apteki/magazynu Zamawiającego, w tym koszty
transportu, ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas transportu do miejsca dostarczenia
obciążają Wykonawcę.
W załączeniu poprawny załącznik nr 8 do SWZ.
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