
  

Grudziądz, dnia 21.11.2018 r. 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
ZP- 3234 /18 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy środka myjącego do rąk (znak sprawy: Z/42/PN/18). 

 
 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,   
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Dotyczy formularza cenowego poz. 1 i 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia rąk spełniającego wymagania 
Zamawiającego, z dodatkiem substancji pielęgnujących i nawilżających odpowiadającym 
emolientom? 

Odp.  Zamawiający w poz. 1 a) i b) formularza cenowego wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do 
mycia rąk spełniającego wymagania Zamawiającego, z dodatkiem substancji pielęgnujących                              
i nawilżających odpowiadającym emolientom. 
 
2. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu, który w miejsce badań 

dermatologicznych posiada OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA dla zdrowia człowieka badaną zgodnie                        
z regulacją europejską nr 1223/2009 i opiera się o specyfikację chemiczną, profil toksykologiczny 
komponentów oraz całego produktu i ekspozycji na produkt, o przyjemnym, delikatnym zapachu, 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu, który w miejsce badań dermatologicznych 
posiada OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA dla zdrowia człowieka badaną zgodnie z regulacją europejską               
nr 1223/2009 i opiera się o specyfikację chemiczną, profil toksykologiczny komponentów oraz całego 
produktu i ekspozycji na produkt, o przyjemnym, delikatnym zapachu, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ. 

 
3. Poz. 1 – Czy w trosce o  bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu i pacjentów Zamawiający 

wymaga, aby oferowany preparat spełniał wymogi normy EN 1499 „Higieniczne mycie rąk”?  
Badanie zgodnie z normą PN EN 1499 jest rekomendowane do badania preparatów myjących 
przeznaczonych do mycia rąk jeśli są używane w obszarze, w którym wymagana jest dezynfekcja 
rąk. Norma ta potwierdza, że badany preparat redukuje określoną liczbę drobnoustrojów użytych do 
badania (E. coli na rękach ochotników). 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytania do umowy 
4. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany pkt. 1.8 poprzez nadanie mu brzmienia: 

1.8. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany dozowników dotychczas zainstalowanych na swój 
koszt w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz do bezpłatnego, trwałego 
zamontowania dozowników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i zabezpieczy 
ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie montażu. Termin Wykonawca zobowiązany jest 
uzgodnić z Działem Technicznym Zamawiającego. Zamawiający wymaga nieodpłatnej wymiany 
dozownika uszkodzonego w trakcie trwania umowy na sprawny w czasie 14 dni od momentu 
zgłoszenia potrzeby jego wymiany. Nieodpłatnej wymianie nie podlegają dozowniki uszkodzone                 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 



  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
5. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany pkt 2.2. poprzez nadanie mu brzmienia: 

2.2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do Wykonawcy 
zawiadomienie o jego wadliwości, a Wykonawca wymieni wadliwy towar na pełnowartościowy                    
w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie.  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
6. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany pkt 4.1 tiret drugie poprzez nadanie mu brzmienia: 

4.1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20 złotych za każdy dzień zwłoki - dotyczy 
montażu dozowników, 

Odp. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. XVI. 4.1. na następujący: 
„Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej 

części dostawy za każdy dzień zwłoki,  
 za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20 złotych za każdy dzień zwłoki – 

dotyczy montażu dozowników, 
 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto 

niezrealizowanej części umowy.” 
 
 

W przypadku zaoferowania dopuszczonych asortymentów stosowne zmiany należy umieścić                               
w formularzu cenowym. 

 
 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 28.11.2018 r. do godziny 
12:00. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 
dzień 28.11.2018 r. na godzinę 12:30. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie: 

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający                 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                       
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 



  

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 
przypadku cena podana przez takiego Wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może 
zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 
terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy środka myjącego do rąk” 
Znak sprawy: Z/42/PN/18 

„Nie otwierać przed 28.11.2018 r. godz. 12.30” 
Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niż do 28.11.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 28.11.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org                    
w miejscu,  w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 
 

 
 
 
 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie 
(ogłoszenie nr 500278687-N-2018 z dnia 21.11.2018 r.), które zamieszczone jest także na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 

 


