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Częstochowa, dnia 16.07.2014 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/21/2014. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
Dostaw ę środków czysto ści, r ęczników papierowych, worków na odpady, drobnego 
sprz ętu do sprz ątania dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespol onego 
w Częstochowie  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
08.07.2014 r. pod nr 22484 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz 
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 08.07.2014 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 
907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1  
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia do 7 dni. Prośbę motywujemy faktem, iż termin wymagany przez 
Zamawiającego jest niewystarczający na zgromadzenie towaru, przygotowanie go do 
wysyłki oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 2 - Dotyczy pakietu I 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 1 preparat o pH 14 i czasie reakcji 5-15 
min?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 10 dopuści preparat w opakowaniu handlowym 
600ml z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia spełniający pozostałe wymagania SIWZ?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający dopuści preparat w pakiecie 1 w pozycji 15 w opakowaniu handlowym Il 
z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 16 ściereczki, które maja temperaturę 
prania 60"C spełniające pozostałe wymagania SIWZ?. 
Odpowied ź: Nie. Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie nr 6  
Prosimy o jednoznaczne określenie termin płatności, w SIWZ pkt. XIV.2 został określony 
jako 30 dni od daty otrzymania faktury, a w formularzu oferty pkt. 1 i we wzorze umowy par.5 
ust. 5 jako 60 dni. 
Odpowied ź: Termin dokonania płatno ści za dostaw ę wynosi 60 dni od daty 
otrzymania faktury. 
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Pytanie nr 7  
Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ par. 5 ust. 6. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości 
stron zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania 
świadczenia dostaw objętych niniejszą umową" na zapis: „W przypadku nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową, przez okres nie dłuższy niż 60 
dni po określonym terminie płatności." 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 8  
Wzór umowy Załącznik nr 8 do SIWZ par. 9 ust. 1 pkt 5). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą 
równości stron, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu: „dopuszcza się 
przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości 
i wartości brutto przedmiotu umowy". Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, umowę w przypadku zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony (na 
czas nieoznaczony zgodnie z art. 143 zawiera się umowy w przypadkach przedmiotów 
zamówień, w których nie mieści się przedmiotowe zamówienie), tak więc zwracamy się 
z prośbą o doprecyzowanie zapisu o wydłużeniu terminu realizacji umowy poprzez 
określenie maksymalnego terminu wydłużenia umowy w takim przypadku (w dniach/ 
miesiącach). 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia zapis par. 9 ust. 1 pkt 5 na: 
„dopuszcza si ę przedłu żenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw 
w przypadku nie wykorzystania ilo ści i warto ści brutto przedmiotu umowy lecz nie 
dłu żej ni ż na okres 60 dni od daty okre ślonej w paragrafie 2 ust. 1 umowy” 
Pytanie nr 9 - Pakiet 1 poz. 16 
Czy zamawiający dopuści do oceny ściereczki o wym. 40x40 – gramatura 300g/mkw, 
spełniające jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 10  - Pakiet 1 poz. 10 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mleczka o poj. 500 lub 700 ml, po 
odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 11 - Pakiet 1 
Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści preparat którego ph wynosi 14?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 12  
Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści preparat o ph równym 5?. 
Odpowied ź: Nie.  
Pytanie nr 13  
Czy w poz. 16 Zamawiający dopuści ścierki o gramaturze równiej 320g?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 

ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor 

Wojciech Konieczny 


