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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 5/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych. 

 
Pytanie: 

„Pyt. 1. Dot. Pozycji  5 

 Prosimy o dopuszczenie regeneracyjnego balsamu do pielęgnacji skóry rąk, nie zawierającego 

barwników wzbogaconego oliwą z oliwek, przeznaczonego do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej 

skóry, szybko się wchłaniający, nie pozostawiający tłustej powłoki, opakowanie 500ml z pompką.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu. 

 

Pytanie: 

„Pyt. 2. Dot. Pozycji  21 

 W związku z zaprzestaniem produkcji preparatu o parametrach określonych przez Zamawiającego 

prosimy o dopuszczenie produktu o spektrum B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium),  S 

(B.subtilis) w stężeniu 1% - 10 min, wirusy adeno, polio, noro, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV), F 

(A. brasilensis), S (C.dificille) – stęż. 2% w czasie 10 minut lub w/w spektrum w stęż. 1% do 30 min. , 

spełniającego pozostały opis.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.  

 

 

Pytanie: 

„Pyt. 3. Ogólne 

W związku z faktem, że Zamawiający wyspecyfikował produkty różnych producentów i mając na 

uwadze wymóg dostarczenia dozowników prosimy o informację, do której pozycji mają być 

dostosowane dozowniki.” 
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Odpowiedź: 

Dozowniki winne być dostosowane do pozycji nr 7 i 24. W zakresie ilości dozowników będących 

przedmiotem użyczenia Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ (załącznika nr 5 do SIWZ oraz 

załącznika nr 2 do wzoru umowy).  

 

Pytanie: 

„Pyt. 4. Ogólne 

Mając na uwadze, że nie każdy producent udostępnia dozowniki na umowę użyczenia, prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny dozowników, za symboliczną kwotę,  jako np.  

ostatnia pozycja pakietu.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyceny dozowników, które należy użyczyć Zamawiającemu 

zgodnie z zapisami umowy.  

 

 

Pytanie: 

„Pyt. 5. Ogólne 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy użyczenia dozowników. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia wzoru umowy użyczenia. Użyczenie nastąpi na podstawie umowy z 

Wykonawcą oraz przepisów kodeksu cywilnego.  

 

Pytanie: 

„Pyt. 6. Dot. Załącznika Nr 2 do umowy 

Prosimy o dopuszczenie dozowników typu SM2 do butelek 500ml, w obudowie z tworzywa ABS, w 

kolorze białym. Łatwych w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki. 

Możliwość dozowania w dawkach 1ml, 2ml, 3ml.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu dozowników będących przedmiotem 

użyczenia. Co jednocześnie wiąże się z dopuszczeniem do zaoferowania dozowników, o których 

mowa w pytaniu.  

 


