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Odpowiedzi na zapytania  
 
 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę preparatów 

do dezynfekcji – 5 zadań ” 
 
 
 
                   Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.  
 Dz. U. z  2015 r., poz. 2146 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące 
zapytania: 
 

 
Zadanie nr 1 poz. 3  

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z 

prośbą o dopuszczenie do oceny preparatów spełniających wszystkie zapisy SIWZ, 

konfekcjonowanych w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą 

uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się 

dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez 

Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis 

poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do 

systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego  Wykonawcy oferującego 

powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie 

same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na 

poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie 

konkurencyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  na worki o pojemności 1000ml, zamawiający posiada 

zamontowane dozowniki systemu Sterisol. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zadanie nr 1 poz. 4  

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z 

prośbą o dopuszczenie do oceny preparatów spełniających wszystkie zapisy SIWZ, 



konfekcjonowanych w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą 

uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się 

dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez 

Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis 

poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do 

systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego  Wykonawcy oferującego 

powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie 

same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na 

poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie 

konkurencyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  na worki o pojemności 1000ml, zamawiający posiada 

zamontowane dozowniki systemu Sterisol. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Zadanie nr 3 poz. 1 i 1a 

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu 

skuteczny w stężęniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor 

(C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut, nie wymagający zastosowania 

aktywatora konfekcjonowany w op. 1kg oraz 5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości 

opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na preparat nie wymagający zastosowania aktywatora. 

 

 

Zadanie nr 3 poz. 7  

Czy zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ 

konfekcjonowany w op. 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem 

ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1litrowych. 

 

Zadanie nr 3 poz. 8  

Czy zamawiający dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. po 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań? 



Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na chusteczki konfekcjonowane w op. po 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań 

 

Zadanie nr 4 poz. 1  

Czy zamawiający dopuści preparat do trudnodostępnych powierzchni 

konfekcjonowany w op. 500ml ze spryskiwaczem lub 1l ze spryskiwaczem oraz 5L z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza opakowania w przedziale 0,6 – 1,0 l. 

 

Zadanie nr 4 poz. 3  

Czy zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ 

konfekcjonowany w op. 1L oraz 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1 i 5 litrowych. 

 

Zadanie nr 5 poz. 1  

Czy zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w op. 1L oraz 5L z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w SIWZ zapotrzebowanie opakowania a 1 litr – 30 sztuk i opakowania a 

5 litrów – 100 sztuk. 

 


