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DZp.DGt.350.2.2015 Rybnik, 16.07.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 16.07.2015 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 i 4 

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 (dotyczy Pakietu 1 poz. 6) 

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci gęstego płynu , spełniający jednocześnie 

pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci gęstego płynu, spełniający pozostałe wymogi 

SIWZ. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 1 poz. 11) 

Czy zamawiający dopuści do oceny płyn o ph 8-10 , spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 (dotyczy Pakietu 1 poz. 12) 

Czy zamawiający dopuści do oceny mleczko o poj. 500 ml , o ph 7-10 spełniające pozostałe 

wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 (dotyczy Pakietu 1 poz. 14) 

Czy zamawiający dopuści do oceny proszek do szorowania o poj. 500 g, po odpowiednim 

przeliczeniu ilości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny proszek do szorowania o poj. 500 g (po odpowiednim przeliczeniu 

ilości), spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 



Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnach: „Asortyment” 

i „Ilość”. 
 

Pytanie 5 (dotyczy Pakietu 1 poz. 16) 

czy zamawiający dopuści do oceny odkamieniacz konfekcjonowany w opakowaniu 1L , po 

odpowiednim przeliczeniu ilości , spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 6 (dotyczy Pakietu 2 poz. 1) 

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o ph >12,5, na bazie wodorotlenku potasu 10-15%, 

nitrylotrioctanu sodu 1-<5, opakowanie 12 kg , po odpowiednim przeliczeniu ilości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny preparat o ph >12,5, na bazie wodorotlenku potasu 10-15%, 

nitrylotrioctanu sodu 1-<5, spełniający pozostałe wymogi SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza 

opakowania 12 kg. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 7 (dotyczy Pakietu 2 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o ph >2 , na bazie propan-o2 1-<10%, kwasu 2-

hydroksy-1,2,3 -propanotrikarboksylowy, monohydrat 1-<10, dozowanie 2-3 ml /1 L wody , 

opakowanie 5 L? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny preparat o ph >2 , na bazie propan-o2 1-<10%, kwasu 2-hydroksy-

1,2,3 -propanotrikarboksylowy, monohydrat 1-<10, dozowanie 2-3 ml /1 L wody, opakowanie 5 l, 

spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 8 (dotyczy Pakietu 2 poz. 3) 

Czy zamawiający dopuści do oceny proszek o właściwościach bakteriobójczych, na bazie węglanu 

sodu 15-30%, nadboranu sodu 5-10%, metakrzemianu <5%, o ph 1% r-ru 10,8 +/- 0,5 , 

konfekcjonowany w opakowaniu 1 kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 9 (dotyczy Pakietu 4 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuści do oceny papier toaletowy o gramaturze 36-38g/mkw, średnica 19 cm ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny papier toaletowy o gramaturze 36-38g/mkw, średnica 19 cm, 

spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 10 (dotyczy Pakietu 6 poz. 1) 

Czy zamawiający dopuści do oceny stripper o ph 11-12, dozowanie 1:5 do 1:20  ? 
 

 

 

 

 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny stripper o ph 11-12, dozowanie 1:5 do 1:20, spełniający pozostałe 

wymogi SIWZ. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 

 

Pytanie 11 (dotyczy Pakietu 6 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuści do oceny powłokę polimerową o ph 7,8-8,8 , spełniająca jednocześnie 

pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści do oceny powłokę polimerową o ph 7,8-8,8, spełniającą pozostałe wymogi 

SIWZ. 

Ponadto, Zamawiający zmienia ilości w poz. 2. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnach: „Asortyment” 

i „Ilość”. 
 

Pytanie 12 (dotyczy Pakietu 6 poz. 3) 

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opak. 10L, po odpowiednim 

przeliczeniu ilości, spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 13 (dotyczy Pakietu 8 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuści do oceny dozownik o poj. 0,7 L, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 14 (dotyczy Pakietu 8 poz. 3) 

Czy zamawiający dopuści do oceny dozownik o wym. 320x265x110 mm, spełniający pozostałe 

wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 15 (dotyczy Pakietu 8 poz. 4) 

Czy zamawiający dopuści do ceny prasę o wym: 250x245x350 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 16 (dotyczy Pakietu 9 poz.: 1, 2 i 3) 

Czy zamawiający dopuści do oceny ściereczki z mikrowłókna 70% poliester ,30% poliamid , rozm. 

40 cmx40 cm, gramatura 280g/mkw +/-20g. Chłonność ściereczki 350%, temperatura prania 95C , 

wytrzymałość  300 prań, waga ściereczki 45 g +/- 4g.  Kolory odpowiednio:  niebieska , żółta, 

czerwony (różowy)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 17 (dotyczy Pakietu 3 poz. 1) 

Czy Zamawiający wymaga stelaża profesjonalnego czy dopuści stelaż do użytku domowego? 
 

 
 



Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga stelaża profesjonalnego. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 18 (dotyczy Pakietu 5 poz. 3) 

Czy Zamawiający dopuści wiadro 15l? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 19 (dotyczy Pakietu 5 poz. 6) 

Czy ma być profesjonalna, metalowa kompatybilna z kijem teleskopowym czy Zamawiający 

dopuści do użytku domowego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ściągaczkę gumową do okien z uchwytem profesjonalną, metalową 

kompatybilną z kijem teleskopowym lub do użytku domowego. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 
 

Pytanie 20 (dotyczy Pakietu 5 poz. 11) 

Proszę o podanie wymaganej ilości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnach: „Jedn. miary” 

i „Ilość”. 
 

Pytanie 21 (dotyczy Pakietu 5 poz. 11) 

W pakiecie 5-środki czystości w poz.11-miska plastikowa 320mm nie podano ilości. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnach: „Jedn. miary” 

i „Ilość”. 
 

Pytanie 22 (dotyczy Pakietu 4 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuszcza papier toaletowy Jumbo, jednowarstwowy, 100% makulatura, 

gofrowany, perforowany, kolor szary, średnica rolki 18,8cm o długości 240metrów? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza papier toaletowy Jumbo, jednowarstwowy, 100% makulatura, gofrowany, 

perforowany, kolor szary, średnica rolki 18,8cm. Zamawiający nie dopuszcza papieru o długości 

240 metrów. 
 

Pytanie 23 (dotyczy Pakietu 8 poz. 1) 

Czy zamawiający dopuszcza dozownik do papieru toaletowego wykonanego z tworzywa ABS, 

zamykanego na kluczyk z okienkiem kontroli poziomu papieru w kolorze białym o wymiarach ( 

wys x szer x gł), 27,5x34,5x13,2cm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

 

 

 



Pytanie 24 (dotyczy Pakietu 8 poz. 2) 

Czy zamawiający dopuszcza dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, 

zamykanego na kluczyk, biały o pojemności 1000ml o wymiarach ( wys x szer x gł), 

29,1x11,2x11,4cm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 25 (dotyczy Pakietu 8 poz. 3) 

Czy zamawiający dopuszcza dozownik na ręcznik papierowy w składce ZZ, wykonany z tworzywa 

ABS, zamykanego na kluczyk o pojemności 400 listków, biały o wymiarach (wys x szer x gł), 

29,1x33,2x13,5cm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 26 (dotyczy Pakietu 9 poz.: 1, 2 i 3) 

Czy zamawiający dopuszcza ściereczki z mikrofibry do powierzchni podpodłogowych, 

wykonanych z 70% poliester (PES), 30% poliamid(PA), gramatura 312,5g/m2. Wielokrotnego 

użytku, bezpyłowa, z gwarancją 500 prań( oraz cykli użycia) w temperaturze 60’C. Odporną na 

działanie preparatów chemicznych i dezynfekcyjnych, nie farbującą, nie odkształcająca się, nie 

odbarwiająca się. Posiadającą wszywkę dotyczącą prania. Ściereczka o wymiarach 32x32cm 

w kolorach żółty, czerwony i niebieski. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ w Pakiecie 5 (poz.: 11 i 12), tzn. zmienia treść w Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 

 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 12a Ustawy PZP, 

przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 22.07.2015 r. godz. 09:30, 

- nowy termin otwarcia ofert - 22.07.2015 r. godz. 10:00. 
 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia również treść SIWZ w: 

- pkt XVI.10. z: 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Dostawy środków czystości 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka - Pakiet 

…… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 20.07.2015 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DGt.350.2.2015”.” 
 

na: 
 

„10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na: Dostawy środków czystości 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka - Pakiet 

…… 
 



NIE OTWIERAĆ przed 22.07.2015 r. godz. 1000, znak sprawy: DZp.DGt.350.2.2015”.”; 

 

- pkt XVII.1 z: 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 20.07.2015 r. do godz. 0930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).” 
 

na: 
 

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 22.07.2015 r. do godz. 0930 

(pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430).”; 

 

- pkt XVIII.3. z: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2015 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój 

nr 17.” 
 

na: 
 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2015 r. o godz. 1000, w siedzibie Zamawiającego, 

w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój 

nr 17.”. 

 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianach z dnia 16.07.2015 r., 

- Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 16.07.2015 r. 

(w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5 i 6). 
 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 


