
Świecie, dnia 25 maja 2018 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego p.n. DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i 
CHEMII GOSPODARCZEJ dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w 
Świeciu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V. 271. 6. 2018 (ogłoszenie o 
zamówieniu BZP_561123-N-2018 z dnia 21 maja 2018 r.)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu 
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. dot. zadania 26. 
„Czy Zamawiający jest w stanie określić częstotliwość zamówień? Czy zamówienia będą składane 
raz w miesiącu, raz w tygodniu czy częściej/rzadziej? Informacja ta niezbędna jest do oszacowania 
kosztów transportu.”
Odpowiedź:  Zamawiający  planuje  zamówienia  w  miesięcznych  lub  dwutygodniowych 
odstępach, zależy to od rodzaju asortymentu, którego dotyczy zamówienie. W sytuacjach 
nagłej potrzeby zamówienia składane są w tygodniowych odstępach czasu.

Pytanie 2. dot. zadania 3. pozycji 1.
„Czy  Zamawiający  może  określić  wymiar  gąbki  kąpielowej  w  jednostce  miary?  Czy  podane 
wymiary  12x7,5x32,9  to  wymiar  w  cm?  Czy  przy  ostatnim  wymiarze  nie  doszło  do  omyłki 
pisarskiej ?”
Odpowiedź:  Zamawiający określa wymiary w cm i powinny wynieść około 12 cmx7,5 cm.

Pytanie 3. dot. zadania 3. pozycji 2.
„Czy Zamawiający może określić wymiar gąbki do mycia naczyń? Czy podany wymiar 20x20 to  
wymiar w cm?”
Odpowiedź:  Podany wymiar to wymiar w cm i został podany jako orientacyjny.

Pytanie 4. 
„Czy nie dołączenie do oferty etykiet, kart charakterystyki, instrukcji użycia oraz próbek spowoduje 
odrzucenie oferty? Czy Zamawiający będzie wzywał do ich uzupełnienia?”
Odpowiedź:  Niedołączenie  do  oferty  etykiet,  kart  charakterystyki,  instrukcji  użycia  oraz 
próbek  nie spowoduje odrzucenie oferty.  Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia na 
podstawie art. 26 ust 2, w związku z art. 24aa ustawy .
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Pytanie 5. dot. zadania 21. pozycji 1.
„Czy Zamawiający dopuści szare mydło sodowe, wysokiej jakości,  spełniające pozostałe zapisy 
SIWZ?”
Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 6. dot. zadania 17. pozycji 1.
„Czy Zamawiający dopuści wiadro z wyciskaczem o pojemności 14 litrów?”
Odpowiedź: Tak .

Pytanie 7. dot. zadania 21. pozycji 1.
„Czy  Zamawiający  może  podać  nazwę  handlową  oraz  producenta  dotychczas  stosowanego 
szarego mydła potasowego, ponieważ wszystkie dostępne mydła na rynku polskim są mydłami 
sodowymi?”
Odpowiedź:  Mydło  potasowe w kostce  oferują  firmy np.  Ecobella,  Chemiko  pod  nazwą 
handlową mydło potasowe w kostce.

Pytanie 8. dot. zadania 2. pozycja 5.
„Czy  Zamawiający  dopuści  ścierki  kuchenne  w  rolce,  rolka  zawierająca  40  sztuk  ścierek  z 
odpowiednim przeliczeniem ilości?”
Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 9. dot. zadania 3. pozycja 5.
„Czy Zamawiający miał na myśli  1000 sztuk pojedynczych ściereczek czy 1000 sztuk rolek na 
której znajduje się ok50-60 ścierek ? ”
Odpowiedź: Wartość 1000 szt. dotyczy pojedynczych ściereczek. 

Pytanie 10.
„Wzór umowy.  Prosimy o wykreślenie  par.  6  ust.  12.  Zgodnie  z  ustawą z dnia  25.02.2011r.  o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 143, która zastąpiła ustawę z 
dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (z dniem 08.04.2011r.). oraz ustawą z 
dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz.U z 2018r. poz. 
150, która zastąpiła ustawę z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z 
dniem  01.01.2014r.). Zamawiający  nie  może  nałożyć  na  Wykonawcę  w  ramach  wymagań 
związanych z realizacją powierzonego zamówienia w przypadku artykułów dostarczanych przez 
Wykonawcę (które nie są środkami ochrony roślin), obowiązku odbioru opakowań bądź odpadów 
opakowaniowych.  Obowiązek  zagospodarowania  odpadów opakowaniowych  to  nie  jest  zwykły 
obowiązek, który może zostać zrealizowany przez każdy podmiot i który można przenieść na każdy 
inny  podmiot.  Realizacja  tego  obowiązku  jest  obwarowana  bezwzględnie  obowiązującymi 
przepisami  prawa,  jak  również  nadzorem  organów  publicznych,  co  oznacza  że  nie  każdy 
wykonawca może taki obowiązek realizować (zgodnie z prawem).”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ .

Pytanie 11.
„Wzór umowy par. 7 ust. 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku dalszych dostaw" poprzez zapis: "(...) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych 
dostaw jeżeli zaległość płatnicza nie przekracza 60 dni".”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie par. 7 ust. 5. wzoru umowy na następujące: 
„Nieterminowe regulowanie należności  przez ZAMAWIAJĄCEGO za dostarczony towar nie zwalnia 
WYKONAWCY  od  obowiązku  dalszych  dostaw,  jeżeli  zaległość  płatnicza  nie  przekracza  60  dni. 
WYKONAWCA ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej wyłącznie po upływie terminu 
płatności.”
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