
Warszawa, dnia 30.07.2013 r.

P Y T A N  I A   do   S I W Z 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych; znak spr.  ZP/251/I-09/2013.

       SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego 
wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi.

Pytanie 1  - dot. poz. 10.
Prosimy o dopuszczenie chusteczek o lepszych właściwościach niż opisywanych przez zamawiającego w 
opakowaniach  po  100  sztuk  wraz  z  odpowiednim  przeliczeniem  liczby  opakowań,  przeznaczonych  do 
szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego oraz do higienicznej dezynfekcji skóry rąk. Produkt 
nasączony  produktem leczniczym aktywny w stosunku do B,  F,  Tbc,  V  (HCV,  HIV,  HIB,  Rota,  Adeno, 
Vaccinia) już w jedną minutę. Produkt o statusie wyrobu medycznego klasy IIa. 
W razie niedopuszczenia prosimy o merytoryczne uzasadnienie decyzji.

Odpowiedź
Zamawiający  dopuści  każdy  preparat  o  właściwościach  zgodnych  z  opisem  przedmiotu  zamówienia 
zawartym w “Formularzu asortymentowym”, stanowiącym załącznik do SIWZ lub lepszych. Zamawiający 
dopuszcza zaoferowanie opakowań po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

Pytanie 2  - dot. poz. 13
Prosimy o dopuszczenie preparatu do mycia i  dezynfekcji  systemów ssących,  ślinociągów i  spluwaczek
o  lepszych  właściwościach  niż  opisywany  przez  zamawiającego.  Preparat  o  wysokiej  skuteczności 
biobójczej, zwalczający bakterie, prątki (M. Tuberculosis), grzyby i wirusy (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min. 
W opakowaniu 1 l. z pompką dozującą z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.
W razie niedopuszczenia prosimy o merytoryczne uzasadnienie decyzji.

Odpowiedź
Zamawiający  dopuści  każdy  preparat,  który  jest  zgodny  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym
w  “Formularzu  asortymentowym”,  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ  lub  o  właściwościach  lepszych. 
Zamawiający wymaga opakowań 2 l ze względu na ich funkcjonalność - Zamawiający posiada dozowniki 
stosowne do tych opakowań, pasujące również do większości zamawianych preparatów.

Pytanie 3  - dot. poz. 17
Prosimy  o  dopuszczenie  preparatu  o  lepszych  właściwościach  niż  opisywany  przez  zamawiającego 
spełniającego  opis  przedmiotu  zamówienia  o  szerokim  spektrum  biobójczym  już  w  5  minut.   Wyrób 
medyczny kl. IIa. 
Prosimy o modyfikację poz. 18, gdyż oferowane opakowanie 1 l posiada końcówkę spieniającą/spryskującą 
fabrycznie montowaną.
W razie niedopuszczenia prosimy o merytoryczne uzasadnienie decyzji.

Odpowiedź
Zamawiający  dopuści  każdy  preparat,  który  jest  zgodny  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym
w “Formularzu asortymentowym”, stanowiącym załącznik do SIWZ lub o właściwościach lepszych. 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego powyższe wymagania w opakowaniu 
posiadającym wmontowaną końcówkę spieniającą/spryskującą. 
W takim przypadku w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca nie wycenia pozycji 18 lecz wstawia 
zapis: “opakowanie poz. 17 ze spryskiwaczem”.
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Pytanie 4  - dot. poz. 24
Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować produkt leczniczy.

Odpowiedź
Tak, należy zaoferować produkt leczniczy.

Pytanie 5  - dot. poz. 10, 13,17, 24
Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej ilości 
wykonawcom, co może przynieść wymierne korzyści finansowe Państwa placówce.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie  pozycji  10,  13,  17 i  24.  Ofertę należy złożyć na całość 
zamówienia.
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