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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/55/2017 pn.: Dostawa środków 
antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 3  
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji 

powierzchni, działającego na V (Polio) w 30 min., odczyn roztworu - ph 8,6, w opakowaniach 1kg, po 

odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1, poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji  i mycia powierzchni na bazie 

aktywnego chloru konfekcjonowanego w opakowaniach po 200 tabletek, po odpowiednim przeliczeniu 
zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1, poz.5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania opisu przedmiotu 
zamówienia konfekcjonowanego w op. 1 kg, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 

ZESTAW 4  
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz.1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1 kg 

z przeliczeniem ilości. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1, poz.2 
W związku z faktem, iż żądanie posiadania przez preparat opinii Instytutu Matki i Dziecka jest działaniem nie 

prawnym, ponieważ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku w sposób jasny 

formułuje zakres dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, prosimy o rezygnację z posiadania tej opinii. 
Dodatkowo opinia Instytutu Matki i Dziecka jest tylko opinią w dodatku płatną, a nie de facto dopuszczeniem do 

stosowania na oddziałach dziecięcych danego preparatu dezynfekcyjnego. Prosimy o ewentualne dopuszczenie 
innych równoważnych opinii klinicznych ze szpitali dziecięcych stosujących preparaty w oddziałach. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza inne równoważne opinie kliniczne ze szpitali dziecięcych 

stosujących preparaty w oddziałach. 
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W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 26.07.2017r., do godz. 10:00 na 27.07.2017r., do godz. 

10:00, 
- otwarcie ofert – z 26.07.2017r. o godz. 10:30 na 27.07.2017r. o godz. 10:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 27.07.2017r., do godz. 10:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
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