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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.350.2.2015 Rybnik, 21.07.2015 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 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Z DNIA 21.07.2015 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. 14) 

W związku z przetargiem dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w pakiecie nr. 1 w pozycji nr. 14 czy dopuszczają państwo 

przeliczenie ilości i zaproponowanie proszku do szorowania naczyń kuchennych i urządzeń sanitarnych  

w op.0,5kg w związku z tym ilość produktu w tej pozycji będzie powiększona dwukrotnie do 700szt. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie proszku do szorowania naczyń kuchennych i urządzeń 

sanitarnych w op. 0,5 kg (z odpowiednim przeliczeniem ilości), spełniającego pozostałe wymagania 

SIWZ. Zamawiający informuje, iż w dniu 16.07.2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy 

PZP, zmienił treść SIWZ w zakresie Pakietu 1, poz. 14, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) zmienił treść w kolumnach: „Asortyment” i „Ilość” (odpowiedź na Pytanie 4). 
 

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 6 poz. 2) 

Czy Zamawiający dopuści preparat o ph 8,5. Pozostałe parametry bez zmian. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści preparat o ph 8,5, spełniający pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający 

informuje, iż w dniu 16.07.2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienił treść SIWZ 

w zakresie Pakietu 6, poz. 2, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) 

zmienił treść w kolumnach: „Asortyment” i „Ilość” (odpowiedź na Pytanie 11). 

 

Pytanie 3 (dotyczy Pakietu 5 poz. 11) 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie miski plastikowej o wymiarze 31 cm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie miski plastikowej o średnicy 32 cm (+/- 5 cm). Zamawiający 

informuje, iż w dniu 16.07.2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienił treść SIWZ 

w zakresie Pakietu 5, poz. 11, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) 

zmienił treść w kolumnach: „Asortyment” i „Ilość” (odpowiedź na Pytania: 20 i 21). 

 

 



Pytanie 4 (dotyczy Wzoru umowy - § 2 ust. 1) 

Prosimy o informację, czy dni dostawy jako kryterium oceny ofert to dni robocze czy też dni 

kalendarzowe.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dni dostawy jako kryterium oceny ofert to dni robocze. W związku z tym 

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

w następujący sposób: 

- pkt III.10. SIWZ z: 

„10. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego Zamawiającego) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni (minimalny termin dostawy - 1 dzień, maksymalny termin dostawy - 

5 dni) od momentu złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.” 
 

na: 
 

„10. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego Zamawiającego) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, 

maksymalny termin dostawy - 5 dni roboczych) od momentu złożenia zamówienia 

w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.”; 
 

- pkt III.15. SIWZ z: 

„15.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni od 

momentu zgłoszenia.” 
 

na: 
 

„15.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 

roboczych  od momentu zgłoszenia.”; 
 

- pkt VI.2. SIWZ z: 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.” 
 

na: 
 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.” 

 

- „UWAGA” w pkt XIX.2. SIWZ z: 

„UWAGA: 

Pięciodniowy termin sukcesywnej dostawy środków czystości wskazany w pkt III.10. SIWZ jest 

terminem maksymalnym. Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) może podać 

krótszy termin dostawy (minimalny termin dostawy - 1 dzień, maksymalny termin dostawy - 5 dni). 

Podany przez Wykonawcę termin dostawy będzie odnosił się do każdego z pakietów, na które 

Wykonawca składa ofertę. 

Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego terminu dostawy lub poda termin dostawy krótszy niż 1 dzień lub 

dłuższy niż 5 dni, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.” 
 

na: 
 

„UWAGA: 

Pięciodniowy termin sukcesywnej dostawy środków czystości wskazany w pkt III.10. SIWZ jest 

terminem maksymalnym. Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) może podać 

krótszy termin dostawy (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 

5 dni roboczych). Podany przez Wykonawcę termin dostawy będzie odnosił się do każdego z pakietów, 

na które Wykonawca składa ofertę. 



Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego terminu dostawy lub poda termin dostawy krótszy niż 1 dzień 

roboczy lub dłuższy niż 5 dni roboczych, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy PZP.”; 
 

- pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) z: 

„2. Termin dostawy: …… (słownie: ……………) dzień/dni (nie później niż do 5 dni - minimalny termin 

dostawy - 1 dzień, maksymalny termin dostawy - 5 dni) od momentu złożenia zamówienia.” 
 

na: 
 

„2. Termin dostawy: …… (słownie: ……………) dzień/dni roboczy/roboczych (nie później niż do 5 dni 

roboczych - minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 5 dni 

roboczych) od momentu złożenia zamówienia.”; 
 

- § 2 ust. 1 Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz  

z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego Zamawiającego) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do …… dnia/dni (nie później niż do 5 dni) od momentu złożenia zamówienia 

w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 

,,Rozładunek” oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu dostawczego oraz złożenie go 

w pomieszczeniach Magazynu Technicznego Zamawiającego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.” 
 

na: 
 

„1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz  

z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego Zamawiającego) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie do …… dnia/dni roboczego/roboczych (nie później niż do 5 dni roboczych) 

od momentu złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. 

,,Rozładunek” oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu dostawczego oraz złożenie go 

w pomieszczeniach Magazynu Technicznego Zamawiającego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.”; 
 

- § 6 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.” 
 

na: 
 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.”; 
 

- § 7 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni od 

momentu zgłoszenia.” 
 

na: 
 

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia.”. 
 

Pytanie 5 (dotyczy Wzoru umowy - § 4 ust. 1 pkt 1) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji 

oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „10 % wartości umowy brutto, określonej 

w paragrafie 1 ust. 1, (…)” na zapis: „10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto , (…)”.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 



Pytanie 6 (dotyczy Wzoru umowy - § 4 ust. 1 pkt 2) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji 

oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „0,5 % wartości umowy brutto, określonej 

w paragrafie 1 ust. 1, (…)” na zapis: „0,5 % wartości dostawy brutto, której opóźnienie dotyczy, (…)”.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 (dotyczy Wzoru umowy - § 4 ust. 1 pkt 3) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji 

oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości umowy brutto (…)” na zapis: 

„5 % wartości dostawy brutto, której dotyczy zła jakość towaru (…)”.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 (dotyczy Wzoru umowy - § 4 ust. 1 pkt 5) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji 

oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości umowy brutto (…)” na zapis: 

„5 % wartości dostawy brutto której dotyczy naruszenie obowiązków nałożonych niniejszą umową (…)”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 (dotyczy Wzoru umowy - § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2) 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji 

oraz zasadą równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(…) do 3 dni (…)” na zapis: 

„(…) do 3 dni roboczych (…)”. 
 

Odpowiedź: 

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

w następujący sposób: 

- pkt III.15. SIWZ z: 

„15.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni od 

momentu zgłoszenia.” 
 

na: 
 

„15.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 

roboczych  od momentu zgłoszenia.”; 
 

- pkt VI.2. SIWZ z: 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.” 
 

na: 
 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.”; 
 

- § 6 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.” 
 

na: 
 

„2. W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest jedynie wymiana towaru na nowy, wolny od wad - 

w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.”; 
 



- § 7 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) z: 

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni od 

momentu zgłoszenia.” 
 

na: 
 

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia.”. 

 

Pytanie 10 (dotyczy Pakietu 2 poz. 2) 

W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dopuszczeniem do oceny 

w pakiecie 2, pozycja 2 preparatu: 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, informujemy, że opisany powyżej preparat jest preparatem 

stosowanym w stężeniu ponad dziesięciokrotnie wyższym niż preparat opisany w pierwszej wersji 

specyfikacji asortymentowo cenowej. 

Dopuszczony preparat stosowany w ilości 2 - 3 ml / l wody (czyli w stężeniu 0,2-0,3%), jest preparatem, 

którego Zamawiający będzie zużywał nawet dziesięć razy więcej niż preparatu o stężeniu użytkowym 

0,015-0,05%. 

Opisane w zmienionym załączniku asortymentowo-cenowym, pakiet 2, pozycja 2 preparaty nie są 

preparatami równoważnymi. 

W związku z powyższym wnioskujemy o ponowne rozstrzygnięcie czy Zamawiający dopuści do oceny 

preparat o stężeniu użytkowym 2-3 ml / l wody lub wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie 

oceniał oferowane preparaty, które nie są równoważne. 
 

Odpowiedź: 

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

2, poz. 2, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) zmienia treść 

w kolumnie „Ilość”. Zamawiający informuje, iż w dniu 16.07.2015 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 

Ustawy PZP, zmienił treść SIWZ w zakresie Pakietu 2, poz. 2, tj. w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) zmienił treść w kolumnie „Asortyment” (odpowiedź na Pytanie 7). 

 

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

termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert - 27.07.2015 r. godz. 09:30, 

- nowy termin otwarcia ofert - 27.07.2015 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 22.07.2015 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 - Pakiet …… 
 



NIE OTWIERAĆ przed 27.07.2015 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 22.07.2015 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 27.07.2015 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 22.07.2015 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 27.07.2015 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 21.07.2015 r., 

- Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianach z dnia 21.07.2015 r. 

(w zakresie Pakietu 2); 

- Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), 

- Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 
 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 


