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Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,
OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD NUMEREM ZP 12/2013

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
z adresem dla doręczeniem: prodomuslex@gmail.com, ul. Tomaszowska 43, 26 – 420 Nowe
Miasto nad Pilicą.
Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących.
W odpowiedzi na poniższe zapytania:

treść zapytania nr 1:
„Pytanie do SIWZ: Prosimy o informację jakich niezbędnych dokumentów Zamawiający
wymaga w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (załączniki 4.14.6 SIWZ). Przy obecnych zapisach SIWZ Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji
poprawności złożonych ofert, gdyż nie postawił wymogu dostarczenia żadnych dokumentów
przedmiotowych (odpowiednich dla produktów leczniczych, wyrobów medycznych,
produktów biobójczych, kosmetyków).”,

treść zapytania nr 2:
„Pakiet 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk,
produkt gotowy do użytku, zawierający w składzie 2 alkohole (etanol i 1-propanol), o
zawartości alkoholi ok. 66g w 100g płynu, bez chlorheksydyny i związków amoniowych,
wykazujący szerokie spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HIV,HBV,HCV, Rota, Adeno,
Herpes Simplex, Vaccinia, Norwalk), dezynfekcja chirurgiczna 3 min, pH ok. 7, produkt
leczniczy, zawierający dodatki pielęgnujące: pantenol, allantoinę i bisabolol. Hipoalergiczny,
regenerujący, nawilżający, wygładzający skórę i wspomagający gojenie się ran i pęknięć,
pozytywna opinia IMiDz. Opakowania: 500ml, 11, 51. Podkreślić należy, iż wymóg
postawiony przez Zamawiającego, dotyczący zawartości difenylolu w opisanym produkcie nie
ma żadnych podstaw merytorycznych, a udział składnika w preparacie jest znikomy (0,lg na
lOOg opisanego produktu Desderman).”,

treść zapytania nr 3:
Pakiet 1 pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk
szczególnie wrażliwych, pH 5,0 neutralne dla skóry. Oparty o trzy substancje aktywne z
różnych grup chemicznych: 2-propanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylowy;
bez zawartości jodu, chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego, fenolu i ich pochodnych, o
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przedłużonym działaniu. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min. Spektrum: B, Tbc, F, V
(w tym; HBV, HIV, Rota, wirusy opryszczki). Pozytywna opinia dopuszczająca do stosowania
do dezynfekcji rąk personelu na oddziałach gdzie przebywają noworodki, niemowlęta i dzieci.
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne, gdyż preparat
ten był dotychczas z powodzeniem stosowany w Państwa szpitalu, a nasza firma nie
odnotowała żadnych uwag, skarg czy reklamacji z Państwa strony dotyczących tego
produktu”

treść zapytania nr 4:
„Pakiet 1 pozycja 1: W związku z postawionym wymogiem o zawartości alkoholu min. 85g
prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający ma na myśli zawartość alkoholu w
substancjach czynnych produktu? Podkreślić należy, iż te właśnie substancje decydują o
skuteczności preparatu, w związku z czym stawianie dodatkowych wymogów dotyczących
składu produktu w zakresie substancji pomocniczych nie znajduje uzasadnienia
merytorycznego w odniesieniu do spektrum działania.”,

treść zapytania nr 5:
„Pakiet 1 pozycja 1: Czy Zamawiający zamierza stosować produkt leczniczy w oddziałach
ginekologiczno-położniczym, pediatrycznym, neonatologicznym?”,

treść zapytania nr 6:
„Pakiet 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści preparat nie posiadający pozytywnej opinii
dotyczącej możliwości stosowania do dezynfekcji rąk personelu na oddziałach gdzie
przebywają noworodki, niemowlęta i dzieci?”,

treść zapytania nr 7:
„Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji pola operacyjnego
barwiony, charakteryzujący się lepszymi niż opisane parametrami użytkowymi, przeznaczony
do stosowania przed operacjami, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, cewnikowaniem.
Zawierający w składzie etanol i 2-proponaol. Z możliwością stosowania na skórę niemowląt i
noworodków (potwierdzoną literalnie w ChPL). Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V ( w
tym Rota, Vacciniavirus, Hepatitis C do 1 min. Polio- 5 minut). Produkt leczniczy.”,

treść zapytania nr 8:
„Pakiet 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i
zabiegami, bezbarwny, charakteryzujący się lepszymi niż opisane parametrami użytkowymi,
przeznaczony do stosowania przed operacjami, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi,
cewnikowaniem. Zawierający w składzie etanol i 2-proponaol. Z możliwością stosowania na
skórę niemowląt i noworodków (potwierdzoną literalnie w ChPL). Spektrum działania: B (Tbc,
MRSA), F, V (w tym Rota, Vacciniavirus, Hepatitis C do 1 min. Polio- 5 minut). Produkt
leczniczy.”
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treść zapytania nr 9:
„Pakiet 1 pozycja 3 i 4 Prosimy o wyjaśnienie merytoryczne wymogu, aby preparaty w pozycji
3 i 4 nie zawierały etanolu (mając na uwadze, iż Zamawiający uznaje wysoką skuteczność
etanolu w preparatach do dezynfekcji rąk - np. pozycja 8 i 9 )?”

treść zapytania nr 10:
„Pakiet 1 pozycja 3 i 4 Prosimy o wyjaśnienie merytoryczne wymogu, aby preparaty w pozycji
3 i 4 posiadały dodatek difenylolu i nadtlenku wodoru? Opisując przedmiot zamówienia w ten
sposób, Zamawiający wyraźnie wskazuje na konkretny produkt - Kodan bezbarwny oraz
Kodan barwiony, nie dopuszczając innych produktów na rynku (nawet o lepszych
parametrach), co stanowi wyraźne naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podkreślić należy również, iż wymagany preparat zawiera 0,2g difenylolu na lOOg produktu,
a nadtlenek wodom wymieniony jest jako substancja pomocnicza, nie ma więc
merytorycznego uzasadnienia dla tak postawionego wymogu.”,

treść zapytania nr 11:
„Pakiet 1 pozycja 3 i 4 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w
zakresie spektrum działania preparatów prosimy o określenie czasu, w którym zgodnie z
przyjętymi w Państwa jednostce procedurami przeprowadzana jest procedura dezynfekcji
skóry przez zabiegami operacyjnymi?”,

treść zapytania nr 12:
„Pakiet 1 pozycja 3 i 4
Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający oczekuje literalnego potwierdzenia o braku
przeciwwskazań i ograniczeń w stosowaniu preparatów u noworodków?”,

treść zapytania nr 13:
„Pakiet 1 pozycja 9 Prosimy o dopuszczenie preparatu w formie żelu do chirurgicznej i
higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, opartego na etanolu i 1-propanolu (45g +
18g), bez zawartości difenylolu, z zawartością składników pielęgnujących, nawilżających i
regenerujących skórę. Spektrum działania szersze niż wymagane przez Zamawiającego: B,
Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio). Czas dezynfekcji
chirurgicznej 1,5 min , produkt biobójczy. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o
uzasadnienie merytoryczne, dlaczego Zamawiający nie dopuszcza preparatu
charakteryzującego się lepszymi niż opisane parametrami i spektrum działania?”

treść zapytania nr 14:
„Pakiet 1 pozycja 1, 3, 4, 9 Prosimy o wyłączenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie
odrębnego zadania lub umożliwienia składania oferty na poszczególne pozycje w zakresie
zadania 1, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania co pozwoli Zamawiającemu
uzyskać lepsze ceny, a przez to zapewni prawidłową gospodarkę finansową środkami
publicznymi, do której zobowiązany jest Zamawiający w związku z dyscypliną finansów
publicznych, a także pozwoli na równe traktowanie Wykonawców, zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.”,
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treść zapytania nr 15:
„Pakiet 5 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji
mały cli powierzchni i miejsc trudnodostępnych, opartego o 1-propanol (zawartość alkoholu
50 g w 100 gramach płynu ) i QAV ( w ilości 0,075g), które zwiększają właściwości czyszczące
preparatu. Oferowany produkt ma szersze spektrum działania od wymaganego przez
Zamawiającego : B,Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, BVDV, HIV, WZW B, wirus grypy typu A,
Adeno, -1 minuta, Noro-2 min, Polio-10 minut). Preparat nie zawiera aldehydów i alkiloamin,
jest bezbarwny, gotowy do użycia, posiada możliwość zastosowania w pionie żywieniowym.
Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L (każde opakowanie wyposażone w nieodpłatny
spryskiwacz). Opis zawarty w SIWZ sugeruje określony produkt konkretnej firmy i
uniemożliwia złożenie oferty innym firmom producenckim naruszając tym samym zasadę
uczciwej konkurencji. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy więc o uzasadnienie
merytoryczne, gdyż obecny opis ogranicza konkurencję, co jest niezgodne z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.”,

treść zapytania nr 16:
„Pakiet 5 pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i
sprzętu medycznego metodą przecierania. Chusteczki wyciągane pojedynczo z opakowania
plastikowego, o wymiarach około 14,5 cm na 16,5 cm, nasączone środkiem dezynfekcyjnym
zawierającym 1-propanol oraz chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy, bez zawartości
etanolu. Spektrum działania: : B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Rota, HIV, HBV, HCV) w czasie do 2
minut, Polio do 10 minut. Opakowanie twarde zawierające 100 sztuk chusteczek,
odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.”,

treść zapytania nr 17:
„Pakiet 5 pozycja 1,2,3 Prosimy o wyłączenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie
odrębnego zadania lub umożliwienia składania oferty na poszczególne pozycje w zakresie
zadania 5, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania co pozwoli Zamawiającemu
uzyskać lepsze ceny, a przez to zapewni prawidłową gospodarkę finansową środkami
publicznymi, do której zobowiązany jest Zamawiający w związku z dyscypliną finansów
publicznych, a także pozwoli na równe traktowanie Wykonawców, zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia,
określił produkty w sposób jednoznaczny, utrudniający uczciwą konkurencję, a zatem
sprzeczny z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 7.1, art. 29.2) oraz z
Ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o pozytywną odpowiedź na nasze pytania.”

Zamawiający odpowiada:
na zapytanie nr 1: Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kopii dokumentów
wydanych przez uprawnione do tego organy, na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, normujących kwestię dopuszczenia produktów będących przedmiotem
postępowania, potwierdzających fakt dopuszczenia danego produktu do obrotu na terenie
RP (UE),
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na zapytanie nr 2: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 3: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 4: Zamawiający nie ma na myśli,
na zapytanie nr 5: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć
każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na
wątpliwości, które on powziął - Zamawiający pozostawia zapytanie bez rozpoznania,

na zapytanie nr 6: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć
każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na
wątpliwości, które on powziął - Zamawiający pozostawia „zapytanie” bez rozpoznania,

na zapytanie nr 7: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 8: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 9: Zamawiający nie wymaga by preparaty w pozycjach 3 i 4 (zadanie nr 1)
nie zawierały etanolu,

na zapytanie nr 10: Zamawiający nie wymaga by preparaty w pozycjach 3 i 4 (zadanie nr
1) posiadały dodatek difenylolu i nadtlenku wodoru,

na zapytanie nr 11: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć
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każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na
wątpliwości, które on powziął - Zamawiający pozostawia „zapytanie” bez rozpoznania,

na zapytanie nr 12: Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kopii dokumentów
(wydanych przez uprawnione do tego organy, na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów prawa normujących kwestię dopuszczenia produktów będących przedmiotem
postępowania) potwierdzających fakt dopuszczenia danego produktu do obrotu na terenie
RP (UE), z treści których nie będzie wynikało, iż dany produkt w jakimkolwiek zakresie nie
może być stosowany u noworodków,

na zapytanie nr 13: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 14: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć
każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na
wątpliwości, które on powziął, ale w swej istocie jest wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ Zamawiający pozostawia „zapytanie” Wykonawcy bez rozpoznania,

na zapytanie nr 15: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 16: Zamawiający dopuści,
na zapytanie nr 17: przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu
uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie
woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć
każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz
Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX
OMEGA. Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje w swej treści na
wątpliwości, które on powziął, ale w swej istocie jest wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ Zamawiający pozostawia „zapytanie” Wykonawcy bez rozpoznania.
za Zamawiającego Paweł Michalski
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