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Znak: AE/ZP-27-53/17                                          Tarnów, 2017-09-28 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę środków 

myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi dla Specjalistycznego szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Załącznik Nr 4 do SIWZ – W związku z tym, że preparaty opisane przez Zamawiającego 

w Pakiecie 4 poz. 2-3 zaklasyfikowane są jako detergenty, które zgodnie z prawem nie posiadają 

dokumentów dopuszczających do obrotu prosimy o zmianę Załącznika Nr 4 pkt. 2. Dla preparatów tego 

typu wymagana jest ulotka informacyjna oraz karta charakterystyki. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 Czy w Pakiecie nr 1 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny 

preparat płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, niezawierający oleju 

parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po 

maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7 w opakowaniu 5 L? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 

poz.1579) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący 

sposób: 

1/ w pkt. IV.1.4.1.2 SIWZ zapis o treści: 

„1.4.1.2 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 4 poz.2-3 asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które 

przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.1.2 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 3 asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiają-

cemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

2/ w pkt. XIV.3 SIWZ zapis o treści: 

„3. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3 i 

Pakietu Nr 4 poz.2-3 asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, które 

przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 

zmienia na zapis o treści: 
„3. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 3  

asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu 

na każde żądanie.” 

3/ w pkt.2 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści: 

„2. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3 i Pakietu 

Nr 4 poz.2-3 asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde 

żądanie.” 

zmienia na zapis o treści: 

„2. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 3  

asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie..” 
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Ad.2 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie płynnego preparatu 

płuczącego zawierającegoy środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, niezawierającego oleju 

parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszającego suszenie po 

maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, o pH 5,7 w opakowaniu 5 L. Pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 06.10.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 06.10.2017r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, 

IV.1.4.1.2, IX.1, X.1, XIV.3, Załączniku Nr 4 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


