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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

 

DZp.Lap.70 i 80.4.P.2015 

 

       Rybnik, 28.04.2015 r. 

  

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka 

(DZp.Lap.70 i 80.4.P.2015). 

 

 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 28.04.2015 r. 

 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1 

Pakiet 3 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny 

preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B 

(Salmonella, Legionella, E.Coli, S.Aureus, F(candida),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w 

czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Środek przeznaczony do użycia w pomieszczeniach kuchennych. 

Prosimy o określenie zapotrzebowania środka dezynfekcyjnego w litrach roztworu roboczego, gdyż 

jedynie takie określenie stworzy możliwość złożenia ofert porównywalnych i konkurencyjnych. Preparaty 

dezynfekcyjne dostępne na rynku, z tym samym przeznaczeniem i spektrum działania, znacznie różnią się 

wydajnością (działają w innym stężeniu) i tak np. w zależności od preparatu z ilości 120 litrów 

koncentratu przy stężeniu 1% można uzyskać 12000 litrów roztworu roboczego a przy zachowaniu 

zapisów SIWZ przy preparacie wykazującym działanie w stężeniu 0,25%  ilość 48 000 litrów roztworu 

roboczego. Określenie wielkości zamówienia w litrach roztworu roboczego pozwoli Zamawiającemu na 

uzyskanie danych umożliwiających ocenę rzeczywistej wartości porównywanych ofert poprzez wycenę 

litra roztworu roboczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Termin składania ofert: 05.05.2015 r. do godz. 0930  

Termin otwarcia ofert: 05.05.2015 r. o godz. 1000  

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  

Powyższe  informacje  należy  traktować  jako  integralną  część  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.  

                                                         Z poważaniem  

 

 

 

  
 


