WSz – II.4.291.48.208.2019
Tarnobrzeg, dnia 06.09.2019 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu
i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Pakiet 1 poz 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny
profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji
odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w
opakowaniach po 500ml z pompką dozującą
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych
zapisów SIWZ takich jak: skład oraz kompatybilność potwierdzoną opinią producenta preparatów z pozycji
3 i 5.
Pytanie 2
Pakiet 1 poz 3 i 4
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie 85% alkoholu
etylowego. Nie ma żadnej podstawy merytorycznej do stawiania wymogu aby preparat posiadał zawartość
minimum 89% alkoholu etylowego. Taki zapis służy jedynie ograniczeniu konkurencji i został wprowadzony
aby zablokować Wykonawców posiadających równoważnie rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Pytanie 3
Pakiet 1 poz 5
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie 72,5% alkoholu
etylowego. Nie ma żadnej podstawy merytorycznej do stawiania wymogu aby preparat posiadał zawartość
minimum 85% alkoholu etylowego. Taki zapis służy jedynie ograniczeniu konkurencji i został wprowadzony
aby zablokować Wykonawców posiadających równoważnie rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych
zapisów SIWZ takich jak: spektrum działania, ilość substancji nawilżających i natłuszczających,
opakowań pasujących do dozowników typu Dermados it.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu
składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 10.09.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2019r. o godz. 10:15.

