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Uczestnicy postępowania  
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-12-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, 

na: 

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz 

sprzątanie terenu wokół czterech Przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. We wzorze umowy w § 5 pkt. 2 Zamawiający wymaga by " Usługi będące przedmiotem 

niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się  wykonać przy użyciu preparatów 

dezynfekujących przeznaczonych do  stosowania w zakładach opieki zdrowotnej 

posiadających atest PZH".  

Informujemy, że z uwagi na zmianę przepisów że dokumentami dopuszczającymi do  obrotu 

dla preparatów dezynfekcyjnych są :  

a/ zezwolenie Ministra Zdrowia dla środka biobójczego deklaracja zgodności oraz CE dla 

wyrobów medycznych,  
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b/ natomiast dokumentem dopuszczającym dla preparatów myjących jest karta  

charakterystyki, w której brak informacji o możliwości stosowania w placówkach  służby 

zdrowia, natomiast atesty PZH nie są dokumentem  obowiązującym zgodnie z przepisami 

prawa. .  

Z uwagi na powyższe prosimy o dostosowanie wymagań do aktualnych  przepisów. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

1. ad. pkt. 1  - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5 pkt.2 na               

„  Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać 

przy użyciu preparatów dezynfekujących przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki 

zdrowotnej  i posiadających  zezwolenie Ministra Zdrowia  dla środka  biobójczego  tj. 

deklarację zgodności, natomiast dla preparatów myjących kartę charakterystyki”.  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Włodzimierz Mosiański 

 


