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Znak: AE/ZP-27-07/16                              Tarnów, 2016-01-20 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  207.000 EURO na dostawy 

środków dezynfekcyjnych. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 
 

1. Dotyczy pkt.IV.4.1 SIWZ  – Prosimy o uzupełnienie wymogu z pkt.4.1 SIWZ o obowiązek 
dołączenia do oferty lub dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego aktualnych na 
dzień składania ofert i podbitych za zgodność z oryginałem przez producenta lub podmiot 
odpowiedzialny podstawowych materiałów informacyjnych produktu tj. ulotki oraz karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej produktu w języku polskim.  

2. Dotyczy Pakiet Nr 1 – Informujemy, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów i 
wymogów REACH nie istnieje opisany przedmiot zamówienia. Żaden z dostępnych na 
rynku koncentratów do dezynfekcji spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego nie 
jest produktem „nie żrącym” czyli żaden nie będzie spełniał zapisu cyt.: ”nie posiadający 
właściwości żrących” . Prosimy o wykreślenie w/w zapisu z opisu przedmiotu zamówienia. 
W innym przypadku Zamawiający otrzyma oferty nie spełniające wymogów SIWZ i 
podlegające odrzuceniu.  

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt.IV.1.3.2 wymaga załączenia przez 
Wykonawcę do oferty oświadczenia, iż Wykonawca posiada aktualne karty charakterystyki 
produktu w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 sporządzone zgodnie z obowiązującymi aktualnie 
przepisami, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (z wyłączeniem  pasków do 
kontroli skuteczności preparatu z Pakietu Nr 2).  Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w 
pkt.IV.4.1 Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty materiałów 
informacyjnych (w języku polskim) dotyczących każdego zaoferowanego w Pakiecie Nr 1-2 
produktu oraz instrukcji użytkowania preparatów zaoferowanych w Pakiecie Nr 1 oraz w 
Pakiecie Nr 2. 
Tym samym, wbrew twierdzeniom postawionym w pytaniu, Zamawiający wymaga załączenia 
do oferty materiałów informacyjnych dotyczących każdego zaoferowanego produktu, jak 
również przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego aktualnych karty charakterystyki 
produktu. 
Ad. 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że stawiając w Pakiecie Nr 1 w poz.1 wymóg ”nie 
posiadający właściwości żrących” miał na myśl preparat, który nie posiada właściwości żrących, 
ale może posiadać właściwości drażniące.  
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


