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       Samodzielnego Publicznego  
       Zakładu  Opieki Zdrowotnej  
       w Nowym Mieście nad  Pilicą 
 
 
PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 
OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD NUMEREM ZP 12/2013 

 
 
Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, 
z adresem dla doręczeniem: prodomuslex@gmail.com, ul. Tomaszowska 43, 26 – 420 Nowe 
Miasto nad Pilicą. 
 
Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących. 
 
W odpowiedzi na poniższe zapytania: 
 
treść zapytania nr 1:          
„Zadanie 1 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie chusteczek o wymiarach 14 cm x 22 cm, 
osiągających spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, adeno). Nadmieniamy, że 
obecny opis nie spełniają żadne dostępne chusteczki na rynku Polskim.”, 
 
treść zapytania nr 2:  
„Zadanie 1 poz. 3 i 4 Czy Zamawiający dopuści preparat mający możliwość używania u 
noworodków tylko w asyście lekarza, co w praktyce uniemożliwia jego zastosowanie.”, 
 
treść zapytania nr 3: 
„Zadanie 1 poz. 3 i 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu, który w 
Chpl-u zawiera procedurę przedoperacyjnej dezynfekcji skóry.”, 
 
treść zapytania nr 4:  
„Zadanie 5 poz. 2 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do szybkiej 
dezynfekcji natryskiem małych powierzchni i przedmiotów, odpowiedniego do dezynfekcji 
trudnodostępnych miejsc, opartego na bazie alkoholi (etanolu i 1-propanolu), bez zawartości 
aldehydów i innych substancji aktywnych, gotowego do użycia, o spektrum działania 
bakterie, grzyby, prątki, wirusy (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno, Rota, Vaccinia), w 
opakowaniach 1 litrowych ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu zamiast 
opakowań 0,51 oraz w opakowaniach 1 litrowych zamiast 5-cio litrowych po odpowiednim 
przeliczeniu. Zaoferowanie opakowań 1 litrowych w miejsce 5-cio litrowych ułatwi pracę 
personelowi i nie będzie wiązało się z przelewaniem preparatu.”, 
 
treść zapytania nr 5: 
„Zadanie 5 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie chusteczek o wymiarach 20 cm x 27 cm, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ.”, 
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treść zapytania nr 6: 
„Zadanie 5 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie chusteczek w opakowaniach po 150 szt. po 
odpowiednim przeliczeniu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.”, 
 
treść zapytania nr 7: 
„Zadanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że do produktów leczniczych Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty dokumentów zatwierdzonych przez MZ lub Prezesa URPLWMiPB, 
potwierdzających wymagane właściwości preparatów w zakresie zastosowania, spektrum i 
czasu działania.”, 
 
treść zapytania nr 8: 
„Pytanie ogólne: W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie 
ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy 
zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w 
górę)”, 
 
Zamawiający na zapytania od numeru 1 do numeru 8 odpowiada::  
przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca 
poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od 
zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, 
zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu 
specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, 
Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. Z uwagi na fakt, 
iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na wątpliwości, które on powziął, ale 
w swej istocie jest prawnie niedopuszczalnym wnioskiem do Zamawiającego o zmianę 
zapisów SIWZ - Zamawiający pozostawia „zapytania” bez rozpoznania. 
 
 
       za Zamawiającego Paweł Michalski 


