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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  
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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 06.08.2019 r. 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśnia co 

następuje: 

 

Pytanie 1 (dot. Pakietu 2 poz.: 3) 

Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu sporobójczym (C.difficile) w czasie do 30 min, 

spełniający pozostałe SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o działaniu sporobójczym (C.difficile) w czasie 

do 30 minut, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ. 

 

Pytanie 2 (dot. Pakietu nr 3) 

Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści preparat nasączony alkoholem etylowym, zawierający 

spełniające wymagania SIWZ? Wymóg, aby preparat zawierał w swoim składzie tylko alkohol 
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propylowy nie ma uzasadnienie merytorycznego, ponieważ sa dostępne preparaty o innym 

składzie chemicznym np. na bazie alkoholu etylowego o większym spektrum działania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 

Pytanie 3 (dot. Pakietu 3) 

Czy zamawiający w poz. 4 dopuści emulsję zawierającą w swoim składzie naturalne olejki 

pochodzące z orzecha kokosowego, cytryny i pestek moreli – składniki zapewniające pielęgnację i 

właściwości wygładzające? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany i prosi o ofertę zgodną z SIWZ. 

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
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