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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

 

DZp.Lap.70 i 80.4.P.2015 

 

     Rybnik, 27.04.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka 

(DZp.Lap.70 i 80.4.P.2015). 

 

 

WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 27.04.2015 r. 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

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

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 

Pytanie 1 

Pakiet 3 poz. 1 Czy Zmawiający dopuści preparat w opakowaniu 5 L z odpowiednim przeliczeniem ilości 

zwierający barwnik Bimacid Blue 86, który nie ma żadnego negatywnego wpływu  na dezynfekowane i 

myte powierzchnie, działający w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Pakiet 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki niezarejestrowane jako wyrób medyczne podlegające 23% stawce VAT, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga myjki niezarejstrowane jako wyrób medyczny podlegające 23% 

stawce VAT, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w 

następujący sposób:  

W Rozdziale III.10 SIWZ zmienia zapis z: 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania: 

a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. 

zm.); 

b) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. 

zm.). (Dot. Pakietu 1 i 2). 

 

 

 

 

 



 

 

Na zapis: 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania: 

a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. 

zm.); 

b) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z 

późn. zm.). (Dot. Pakietu 1). 

 

W Rozdziale VIII.7.a) SIWZ zmienia zapis z: 

Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) - stosowną deklarację do 

podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załącznik 

nr 2 do SIWZ) (Dot. Pakietu 1 i 2) 

Na zapis: 

Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) - stosowną deklarację do 

podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załącznik 

nr 2 do SIWZ) (Dot. Pakietu 1) 

 

W FORMULARZU OFERTY, Załącznik nr 2 do SIWZ,  zmienia zapis z: 

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) (Dot. Pakietu 

1, 2). 

Na zapis: 

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) (Dot. Pakietu 

1). 

 

W PROJEKCIE UMOWY w § 1.6, Załącznik nr 8 do SIWZ,  zmienia zapis z: 

Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) (Dot. Pakietu 1, 2) 

Na zapis: 

Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) (Dot. Pakietu 1) 

 

Pytanie 3 

Pakiet 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści myjki które są wysokiej jakości i są całkowicie bezpieczne dla ludzi jeżeli 

używane są zgodnie z Dyrektywą o wyrobach kosmetycznych 76/78/68EEC? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga myjki które są wysokiej jakości i są całkowicie bezpieczne dla 

ludzi jeżeli używane są zgodnie z Dyrektywą o wyrobach kosmetycznych 76/78/68EEC 



 

 

Pytanie 4 

Pakiet 2 poz. 1 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łatwych i szybkich w użyciu rękawiczek, wykazujących 

działanie przeciw szczepom MRSA/ORSA, ESBL+, VRE, Candida albicans, przeznaczonych do mycia i 

pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej 

opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do antyseptycznego mycia całego ciała przy 

zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, rękawiczek nasączonych preparatem bez zawartości 

barwników i substancji zapachowych, zawierającym w składzie dichlorowodorek octenidyny, rękawiczek 

utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, w 

opakowaniach po 10 szt. rękawiczek, rękawiczek o wymiarach 21x16cm. Kosmetyk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowanie łatwych i szybkich w użyciu rękawiczek, 

wykazujących działanie przeciw szczepom MRSA/ORSA, ESBL+, VRE, Candida albicans, 

przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów 

na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do antyseptycznego mycia 

całego ciała przy zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, rękawiczek nasączonych preparatem bez 

zawartości barwników i substancji zapachowych, zawierającym w składzie dichlorowodorek octenidyny, 

rękawiczek utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, 

w opakowaniach po 10 szt. rękawiczek, rękawiczek o wymiarach 21x16cm. Kosmetyk. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający w pakiecie 2 oczekuje myjek: Myjka wykonana w 100% z włókien poliestrowych 

nasączonych mydłem o naturalnym PH ,rozmiar 12x20cm i grubości nie mniejszej niż 0,5 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga myjkę wykonana w 100% z włókien poliestrowych nasączonych 

mydłem o naturalnym PH, rozmiar 12x20cm i grubości nie mniejszej niż 0,5 cm. 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający w pakiecie 2 oczekuje myjek: Myjka wykonana w 100% z włókien poliestrowych 

nasączonych mydłem o naturalnym PH rozmiar 12x20cm i grubości nie mniejszej niż 0,5 cm 

Gdzie żel zawarty w myjkach posiada raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga myjkę wykonana w 100% z włókien poliestrowych nasączonych 

mydłem o naturalnym PH rozmiar 12x20cm i grubości nie mniejszej niż 0,5 cm, gdzie żel zawarty w 

myjkach posiada raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia.  

Ponadto Zamawiający dołącza SIWZ po zmianach z dnia 27.04.2015r.  

Nowy termin składania ofert: 05.05.2015 r. do godz. 0930  

Nowy termin otwarcia ofert: 05.05.2015 r. o godz. 1000  

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  

Powyższe  informacje  należy  traktować  jako  integralną  część  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.  

 

 

                                               Z poważaniem  

 

 

 

  
 


