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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 
Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Znak sprawy: 03/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę środków do dezynfekcji 
oraz nici chirurgicznych”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 533197-N-2020 z dnia 
21.04.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1) 
Czy zamawiający oczekuje preparatu o minimalnym spektrum działania do F(C.albicans), spełniający pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1) 
Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych 
wrażliwych (sond USG, ekrany dotykowe, inkubatory) oraz odpornych na działanie alkoholu, posiadający 
badania kompatybilności materiałowej do stosowania preparatu na powierzchnie wrażliwe. Posiada pozytywną 
opinię IMiDZ. Preparat n bazie glukoprotaminy, alkoholu i QAV gotowy do użycia, nie zawierający aldehydów, 
chloru, pochodnych fenolowych o szerokim spektrum działania: B, F, HCV, HBV, HIV, Adeno, Popova, Rota w 
czasie max. 1 min. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 2) 
Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłaniane, monofilamentowe, polipropylenowe, nie posiadające 
kontrolowanego rozciągania oraz plastycznego odkształcenia węzła? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1-7) 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy z igłą okrągłą o spłaszczonym przekroju dla większej stabilności 
w imadle, wykonaną ze stali o wysokiej odporności na odkształcenie typu 300, nie posiadającą jednak 
wzdłużnego rowkowania? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1-16) 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, 
wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w 
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okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 80% pierwotnej siły, po 21 dniach 
ok. 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1-16) 
Prosimy o podanie, w których pozycjach Zamawiający wymaga szwu bezbarwnego, a w których fioletowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szew bezbarwny w pozycjach 1-2. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 3, poz. 15) 
Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 48 mm, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 8 
Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie oraz 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: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie 
w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. 
platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – j.t. ze. Zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 
r.,poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i 
dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 10 (dot. § 4 ust. 2) 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji oraz zmianę słów „…od chwili jej złożenia” na „…od dnia jej uznania”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 11 (dot. § 5 ust. 1, § 8 ust. 3) 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów: 

§ 5 ust. 1  

1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust. 5, a także dostarczenia 

towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym 

zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 

ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto  
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niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru. 

§ 8 ust. 3: 

2. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b  niniejszego paragrafu 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 3 ust. 1. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 06.05.2020 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2020 r. o 
godz. 10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz 
udzielonymi odpowiedziami na pytania. 

 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 

 


