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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.DGt.703.7.2016 Rybnik, 22.11.2016 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.703.7.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 22.11.2016 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 5, poz. 6) 

Proszę o sprecyzowanie asortymentu - w pakiecie 5 poz.6 ma być: ściągaczka gumowa do okien 

z uchwytem profesjonalna,metalowa kompatybilna z kijem teleskopowym czy do użytku 

domowego ?.Są to dwa różne artykuły. 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - w zakresie Pakietu 5, w poz. 

6. 
 

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 5, poz. 7) 

Czy może być ściągacz do wody do podłóg o szer.44 cm.? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - w zakresie Pakietu 5, w poz. 

nr 7. 
 

Pytanie 3 (dotyczy Pakietu 5, poz. 13) 

Czy może być kubeł pedałowy o poj.16 l.? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - w zakresie Pakietu 5, w poz. 

nr 13. 
 

 

 

 

 



Pytanie 4 (dotyczy Projektu umowy) 

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytania: 

1. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 1). Prosimy o zmianę zapisu: "10 % wartości umowy brutto, 

określonej w par. 1 ust. 1 umowy (...)" na zapis: "10 % wartości brutto z niezrealizowanej części 

umowy (...)". 

2. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 2). Prosimy o zmianę zapisu: "30 % wartości umowy brutto, 

określonej w par. 1 ust. 1 umowy (...)" na zapis: "10 % wartości brutto z niezrealizowanej części 

umowy (...)". 

3. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 3). Prosimy o zmianę zapisu: "0,2 % wartości danego pakietu 

brutto, określonej w par. 1 ust. 1 umowy, (...)" na zapis: "0,2 % wartości brutto dostawy, której 

opóźnienie dotyczy, (...)". 

4. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 4). Prosimy o zmianę zapisu: "1 % wartości danego pakietu 

brutto, określonej w par. 1 ust. 1 umowy, (...)" na zapis: "0,5 % wartości brutto dostawy, której 

reklamacja dotyczy, (...)". 

5. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 5) - 8). Prosimy o zmianę zapisu: "100,00 zł (...)" na zapis: 

"20,00 zł (...)". 

6. Wzór umowy par. 10 ust. 1 pkt. 10). Prosimy o zmianę zapisu: "5 % wartości umowy brutto, 

określonej w par. 1 ust. 1 umowy (...)" na zapis: "5 % wartości brutto niewłaściwie 

zrealizowanej części umowy (...)". 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 1). 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 2). 

3. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

4. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ), w § 4 ust. 1 pkt 5) - 8). 

6. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. 
 

Pytanie 5 (dotyczy Pakietu 1, poz. 2) 

Czy zamawiający dopuści do oceny  mydło antybakteryjne do rąk  o zapachu konwalii, 

w kolorze białym perłowym. Zawierające anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 

 z dodatkiem  gliceryny , lanoliny oraz triclosanu jako środka antybakteryjnego, o ph 5,5,  

o gęstości 1,10 g/cm3. produkt  posiada  kartę charakterystyki, jednocześnie jest zakwalifikowany 

 jako kosmetyk i nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów.? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wyżej opisane mydło, stosowane do mycia rąk oraz całego ciała, 

w opakowaniach 5 litrowych. 
 

Pytanie 6 (dotyczy Pakietu 1, poz.: 4 i 5) 

Czy zamawiający dopuści do oceny płyn do mycia naczyń zawierające inne niż gliceryna 

 substancje pielęgnujące, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wyżej opisany płyn do mycia naczyń spełniający pozostałe wymogi SIWZ. 
 

Pytanie 7 (dotyczy Pakietu 1, poz. 8) 

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt konfekcjonowany pojedynczo? 
 

Odpowiedź: 



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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - w zakresie Pakietu 1, w poz. 

nr 8. 
 

Pytanie 8 (dotyczy Pakietu 1, poz. 10) 

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt konfekcjonowany w opakowaniu 500ml (600 g - 

gęstość 1,2-1,3g/cm3) o ph 7-10, na bazie naturalnego ścierniwa z zawartością anionowych 

i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, węglanu wapnia  oraz kwasu sulfonowego 

1-<3%, o przyjemnym cytrynowym zapachu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt. 
 

Pytanie 9 (dotyczy Pakietu 2) 

1. Czy zamawiający dopuści do oceny płyn konfekcjonowany  w opak. 5 L (przy gęstości 1,17 - 

5,85kg), dozowanie 1-3 ml , ph >13?,  spełniający jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ? 

2. Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do nabłyszczania naczyń w zmywarkach o ph konc. 

1,7 , gęstość 1,02 g dozowanie 2-3 ml , konfekcjonowany w opakowaniu 5 L (co przy pow. gęstości 

stanowi 5,10kg) , spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 (dotyczy Pakietu 5, poz. 3) 

Czy Zamawiający dopuści wiadro o pojemności 15l? 
 

Odpowiedź: 

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

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - w zakresie Pakietu 5, w poz. 

nr 3. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik 

nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 22.11.2016 r. w zakresie Pakietów nr: 1 i 5 oraz Projekt umowy 

(Załącznik nr 5 do SIWZ) po zmianach z dnia 22.11.2016 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 

 

 

 


