
 
 

Grudziądz, dnia  13.11.2020 r.  
 
 
 
 
ZP- 2668/20 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy środków    

dezynfekcyjnych  (znak sprawy: Z/69/PN/20). 

 
Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy środków    
dezynfekcyjnych (znak sprawy: Z/69/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 
Zapytanie nr 1 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści  koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji 
dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenia, przeznaczony do 
wyrobów medycznych. Spektrum działania i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), 
Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus 
grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym 
MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, zgodnie z normą EN 
14885:2015 faza 2,1 dla obszaru medycznego. Bez zawartości aldehydów i fenoli, dobra 
rozpuszczalność w wodzie zimnej, nie wymaga użycia aktywatora, nie pieniący się, tolerancja 
na wodę twardą, na bazie czwartorzędowych związków amonowych i amin. Cechy użytkowe: 
brak przykrego zapachu, nie powoduje zabarwień, odbarwień na powierzchniach akrylowych, 
antystatycznych oraz glazury, z możliwością zastosowania na powierzchnie wrażliwe na 
alkohol. Opakowanie pojemność 5 l koncentratu z pompką do każdego opakowania? 
 

Odpowiedź 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuści w poz. 1 formularza 
cenowego zaproponowany asortyment. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu 
stosowne zmiany należy umieścić w formularzu cenowym. 
 

Zapytanie nr 2 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści  koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji 
dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenia, przeznaczony do 
wyrobów medycznych. Spektrum działania i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), 
Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus 
grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym 
MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, zgodnie z normą EN 
14885:2015 faza 2,1 dla obszaru medycznego. Bez zawartości aldehydów i fenoli, dobra 
rozpuszczalność w wodzie zimnej, nie wymaga użycia aktywatora, nie pieniący się, tolerancja 
na wodę twardą, na bazie czwartorzędowych związków amonowych i amin. Cechy użytkowe: 
brak przykrego zapachu, nie powoduje zabarwień, odbarwień na powierzchniach akrylowych, 
antystatycznych oraz glazury, z możliwością zastosowania na powierzchnie wrażliwe na 
alkohol. Opakowanie pojemność 5 l koncentratu z pompką do każdego opakowania? 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
zaproponowany asortyment. 
 
Zapytanie nr 3 
Pozycja 1 i 2  
Prosimy o dopuszczenie do oceny koncentratu do jednoetapowego mycia i dezynfekcji dużych 
powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, przeznaczony do 
wyrobów medycznych Spektrum działania: B (Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV), Vaccinia, 
Rotawirus. Badania na B, Tbc, V, F zgodnie z normą EN 14885:2015 faza 2,1 dla obszaru 
medycznego Czas działania: 15 min. Stężenie robocze: do 0,5%;  Bez aldehydów, fenoli  
i chloru, dobra rozpuszczalność w wodzie zimnej, nie wymagający użycia aktywatora, nie 
pieniący się, tolerancja na wodę twardą, na bazie czwartorzędowych związków amonowych  
i propyloaminy. Cechy użytkowe: brak przykrego zapachu, nie powoduje zabarwień, odbarwień 
na powierzchniach akrylowych, antystatycznych oraz glazury, z możliwością zastosowania na 
powierzchnie wrażliwe na alkohole.  
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuści w poz. 1 i w poz. 2 
formularza cenowego zaproponowany asortyment w opakowaniach wskazanych przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
asortymentu stosowne zmiany należy umieścić w formularzu cenowym. 
 
Zapytanie nr 4 
Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 
r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w 
wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie 
oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów 
(np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby 
w oddzielnym mailu). 

Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza. Modyfikacja 
SIWZ poniżej. 

 
Zapytanie nr 5 
Załącznik nr 2, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i przedmiotów, wyrobów medycznych, również do powierzchni mających kontakt 
z żywnością? Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu 
oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie 
uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do 
stali nierdzewnej, cynku, polietylenu., z możliwością stosowania w obecności pacjenta. 
Powierzchnie i przedmioty nie będące wyrobami medycznymi mogą być dezynfekowane 
poprzez przetarcie lub całkowite zanurzenie. Nie wymaga użycia aktywatora, brak przykrego 



 
 

zapachu. Skuteczność wobec B EN 13727, EN 13697, EN 16615, F. (C. albicans) EN 13624, 
EN 13697, EN 16615, V (BVDV DVV/RKI, Vaccinia DVV/RKI, Rota EN 14476), grzybów 
EN 13624, Tbc (M. terrae) EN 14348 w stężeniu 1% w czasie 15 min z możliwością 
rozszerzenia o V (Noro, Adeno) EN 14476 przy wydłużeniu czasu działania. Do sporządzenia 
roztworów roboczych rozcieńczyć w wodzie bieżącej. Opakowania 5 L z pompką (poz. 1) oraz 
1L z dozownikiem (poz. 2). Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt 
biobójczy. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuści w poz. 1 i poz. 2 
formularza cenowego zaproponowany asortyment. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
asortymentu stosowne zmiany należy umieścić w formularzu cenowym.  
 
Zapytanie nr 6 
Załącznik nr 2, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia  
i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, posiadającego bardzo dobre 
właściwości myjące oraz możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących? Może 
być stosowany na oddziałach intensywnej opieki, położniczych i pediatrycznych. Preparat na 
bazie nadtlenku wodoru, chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowy oraz chlorku 
didecylodimetyloamoniowy. Skuteczny wobec: B EN 13727, EN 16615, F (C. albicans) EN 
16615, EN 13624, V (BVDV, Vaccinia) DVV/RKI w stężeniu 1% w czasie 15 min,  
z możliwością rozszerzenia skuteczność o Tbc (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563  
i grzyby EN 13624 wraz z wydłużeniem czasu działania. Do sporządzenia roztworów 
roboczych rozcieńczyć w wodzie bieżącej. Nie wymaga użycia aktywatora, brak przykrego 
zapachu. Opakowania 5kg z pompką, płynny koncentrat (poz. 1) oraz 1L z dozownikiem (poz. 
2). Wyrób medyczny. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
zaoferowanie zaproponowanego asortymentu. 
 

Zapytanie nr 7 
Załącznik nr 2, poz. 1 
Czy do wyliczeń przyjść 1L=1 kg? 
 

Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że do wyliczeń należy przyjąć 
1L=1 kg. 

 
MODYFIKACJA SIWZ 

 
Zgodnie z opinią UZP: 

„Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 
korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 



 
 

25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej 
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale 
także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia 
epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji  
w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, 
zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. 
Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien 
ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez 
wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów  w postaci elektronicznej zamawiający 
powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.” 
 
w odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
dopuszcza komunikację elektroniczną 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i z uwagi na modyfikację SIWZ 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 23.11.2020 r. do godziny 

12:30. 

 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 

ofert na dzień 23.11.2020 r. na godzinę 13:00. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „dostawy środków dezynfekcyjnych” (znak sprawy: Z/69/PN/20) w następujący 
sposób: 
 

1) W Rozdziale III pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

4) Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 
186 ze zm.) lub do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r.,  poz. 186 ze zm.) oraz do obrotu i do 
używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 poz. 2231 ze 
zm.) 
 

5) w Rozdziale VI: 

 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia otrzymuje 
brzmienie: 

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od 
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 



 
 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych 
ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  
 Oferty oraz oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy 
komunikacji elektronicznej lub Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie 
pisemnej – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny.” 

 
VI. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika  
– w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – dotyczy komunikacji w sposób 
tradycyjny 
lub 
- oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji elektronicznej 
lub 
- odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej 
(elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, 
które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2  ustawy  
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) – dotyczy 
komunikacji elektronicznej 
 

 VI. 2 otrzymuje brzmienie: 
VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców  
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę 
przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty. Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału – dotyczy 
komunikacji w sposób tradycyjny lub w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy 
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci 
dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie elektronicznej 
kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Wykonawcę) – dotyczy komunikacji elektronicznej. 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się  
o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców. 
 

 VI. 3 otrzymuje brzmienie: 
VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza 
przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego 
wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty  
powinien złożyć każdy z Wykonawców.  
Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. 
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny, 
lub 



 
 

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej 
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument 
zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy  komunikacji 
elektronicznej. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 
mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści 
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 
 

 VI. 4 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w 
terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od 
Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp): 

 aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu 
zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych 
z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r.,  poz. 186 ze zm.) lub do obrotu  
i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 
(Dz. U. z  2020 r.,  poz. 186 ze zm.) oraz do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty 
wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r.  
o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 poz. 2231 ze zm.),  

 aktualne dokumenty wydane przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, potwierdzające 
skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) na podstawie badań wykonanych 
metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 
14885:2015 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Jeśli dokumenty wskazane w VI.4. sporządzone są w języku innym niż polski muszą być 
złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny. 
lub 
Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany 
oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy komunikacji elektronicznej. 
 

6) w Rozdziale VII: 
 Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z Wykonawcami otrzymuje brzmienie: 



 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się komunikację między 
Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) elektronicznie 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na 
stronie dotyczącej danego postępowania – w przypadku komunikacji elektronicznej lub  
w formie pisemnej lub faksowej lub elektronicznej – w przypadku komunikacji w sposób 
tradycyjny. 

2. W przypadku komunikacji elektronicznej - Wykonawca przekazuje korespondencję 
dotyczącą niniejszego postępowania, tj. m.in. wyjaśnienia, wnioski, zgodę na przedłużenie 
terminu związania ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zeskanowanego pisma z 
podpisem osoby upoważnionej (nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający w treści SIWZ dla 
danego dokumentu  określił  inną formę). Zamawiający dopuści przesłanie zapytań przez 
platformazakupową.pl – w przypadku komunikacji elektronicznej lub w dowolnej 
formie umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki - dotyczy komunikacji elektronicznej. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy 
komunikacji elektronicznej. 

5. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:  
Pani Alina Pieniak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  
tel. (56) 6413465 
Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 6 może mieć miejsce wyłącznie w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00. 
Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia 
merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SIWZ mające wpływ na treść 
przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań i odpowiedzi w tym zakresie obowiązuje 
jedynie kontakt za pośrednictwem platformy lub forma pisemna lub faksowa lub 
elektroniczna. 

6. Wymagania techniczne związane z komunikacją elektroniczną: 
1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
platformazakupowa.pl. 

2) Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej 
ilości 20 plików. 

3) Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępny upload plików oraz 
zaplanowanie złożenia oferty z większym wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie 
złożenia oferty. 

4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem 
paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, 
że oferta została złożona. 



 
 

5) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz 
Profilu Nabywcy Zamawiającego. 

 
7) w Rozdziale X: 
 Rozdział X Opis sposobu przygotowywania oferty: otrzymuje brzmienie: 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę. 
5. Ofertę należy złożyć: 

 w przypadku komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Formularza do 
złożenia oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta składana elektronicznie musi 
zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
lub 

 w przypadku komunikacji w sposób tradycyjny - w formie pisemnej - sporządzona 
w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest 
aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, 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. 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 środków dezynfekcyjnych” 
                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/69/PN/20 
                           „Nie otwierać przed 23.11.2020 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  
nazwę Wykonawcy  

i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 
otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

6. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) oraz złożyć 
wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji 
zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te 
informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób  dostępne dla innych 
podmiotów. 

Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie  
z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. 



 
 

W przypadku komunikacji elektronicznej: wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania 
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie  
w trybie art. 90 Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego 
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 
prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca może 
wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed 
upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania,  
o którym mowa w ust. 5. 

Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie 
dołączona do oferty. 

9. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca ma prawo przed 
upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy  
z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

10. 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.  

11. Zamawiający w celu ułatwienia złożenia oferty zamieszcza pomocniczo na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski (w danym postępowaniu) dokument: 
,,Instrukcja składania ofert przez Wykonawcę” – dotyczy komunikacji 
elektronicznej. 



 
 

12. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-
graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; 
.xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. – dotyczy  komunikacji elektronicznej. 

 
8) w Rozdziale XI: 
 Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny - 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 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy) lub w przypadku komunikacji elektronicznej - Ofertę należy złożyć drogą 
elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na 
platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego - 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski  nie później niż do 23.11.2020 r. godz. 12.30. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny. 

3. 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 23.11.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 
 

4. 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 
oraz na platformie zakupowej. 

 

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski - dotyczy komunikacji elektronicznej. 
 

9) w Załączniku nr 4 do SIWZ w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dostarczane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 
186 ze zm.) lub do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 186 ze zm.) oraz do obrotu i do 
używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 poz. 2231 ze 
zm.).” 
 
 


