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O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-09-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w przetargu nieograniczonego na  

”Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości 

dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji:  

 

Dotyczy pakietu 1 

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji  4 preparat na bazie czwartorzędowych 

związków amonowych, amin i alkoholu o aktywności roztworu roboczego 14 dni 

spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 4 dopuści preparat w opakowaniu handlowym 1 

l z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 5 dopuści chusteczki a bazie alkoholi działający 

na B (w tym MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, wirusy grypy A, B, C, Vaccinia, BVDV, 

HSV, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 1 min w opakowaniu handlowym zawierającym 100 

szt. chusteczek z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Czy w pakiecie 1 pozycji 6 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe na bazie 2 

czwartorzędowych związków  amonowych o rozmiarze 13 cm x 20 cm w opakowaniu 

handlowym zawierającym 100 szt. chusteczek spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



   

 
 

5. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 7 dopuści preparat w opakowaniu handlowym 1 kg 

z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 1 kg z przeliczeniem pełnej ilości 

zamówienia. 

 

6. Proszę o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1, 2, 3 i 8 do osobnego pakietu. Łączenie w 

jednym pakiecie produktów do dezynfekcji skóry przed zabiegami i operacjami, 

zarejestrowanymi jako leki z produktami do dezynfekcji narzędzi i powierzchni, 

zarejestrowanymi jako wyroby medyczne znacznie ogranicza konkurencje. Podzielenie 

pakietu pozwoli na złożenie ofert  większej ilości wykonawców, a Zamawiającemu 

umożliwi wybranie korzystnej cenowo oferty. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy pakietu 3 

1. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 3 w pozycji 5  preparat stosowanego w stężeniach 

od 0,25% do 0,5% spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 3 w pozycji 7 preparat działający na B (w tym 

MRSA), F, V (HBV,HCV, HIV, wirusy grypy A, B, C, Vaccinia, Herpes, Rota, Noro, 

Adeno) w czasie do 1 min spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 3 w pozycji 8 preparat działający w stężeniu 1% i 

2% spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 3 w pozycji 8 dopuści preparat w opakowaniu 

handlowym 6 kg z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 1 kg z przeliczeniem pełnej ilości 

zamówienia. 

 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

http://www.bip.ocr.pl/

