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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę środków dezynfekcyjnych”.

1. Pakiet III, poz. 8
Czy  za  względu  na  fakt,  że  oczekiwany  preparat  posiada  termin  ważności  12  m-cy  od  daty  produkcji
Zamawiający wyrazi zgodę aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet III, poz. 9
Ze względu na wycofanie preparatu w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia
preparatu typu Octenident,  bezbarwnego płynu do płukania jamy ustnej  na bazie octenidyny,  zawierającego
substancję  o  właściwościach  antybakteryjnych.  Nie  zawiera  chlorheksydyny,  alkoholi  oraz  poliheksanidyny.
Zarejestrowany jako kosmetyk. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.
3. Pakiet III, poz. 14
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką ilość opakowań należy wycenić w w/w pozycji. Zamawiający
wymaga 3l preparatu w opakowaniu 400 ml, co po przeliczeniu daje 7,5 opakowań. Czy wycenić 7,5 opakowań
czy należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, tj. 8 op. ?
Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 3l preparatu.  Cenę jednostkową netto należy podać za jednostkę
miary zawartą w kolumnie „Ilość produktu” (odpowiednio 1l, 1 kg, 1 chusteczka, 1 op.)?
4. Pakiet III, poz. 16
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ według
wiedzy Oferenta opisany preparat jest produktem leczniczym.
Odp. Zamawiający poprawi omyłkę pisarską. Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy.
5. Pakiet IV, poz. 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  w/w  pozycji  preparatu  typu  Desam  Effekt  +  na  bazie
czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu i amin. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F
(Candida Albicans), V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu 0,25% - 15 minut oraz F ( Aspergillus niger ) , M. Terrae:
stężenie 1% - 30 minut, Rota-0,5%- 15 minut.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi i modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ
stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca
dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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