
 
 

Częstochowa dnia  06.06.2019 r.  
MSZ.ZP.3411/16/2019. 

Do wiadomości 

Firmy biorące udział w postępowaniu 

 

SPROSTOWANIE 

Do wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na 
Dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ  Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie (część pierwsza) 
 
  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wprowadza 
sprostowanie do udzielonych odpowiedzi (Wyjaśnienia nr 2) przesłanych do Wykonawców 
oraz zamieszczonych na stronie www.zsm.czest.pl w poniższym zakresie: 
 
ISTNIEJĄCY ZAPIS: 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający do poz. 1 i 2 dopuści preparat do zalewania, który charakteryzuje się 
działaniem wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona), 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?. 
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści pod warunkiem zachowania pozostałych 
zapisów określonych w SIWZ. 
Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 – Preparat do fumigacji 
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający 
pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ofertowany środek przeznaczony jest do 
dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach 
publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. 
Odpowiedź:  
POWINNO BYĆ: 
Czy Zamawiający do poz. 1 i 2 dopuści preparat do zalewania, który charakteryzuje się 
działaniem wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona), 
spełniający pozostałe wymagania SIWZ?. 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 – Preparat do fumigacji 
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający 
pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ofertowany środek przeznaczony jest do 
dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach 
publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. 
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści pod warunkiem zachowania pozostałych 
zapisów określonych w SIWZ. 
 

http://www.zsm.czest.pl/


Powyższe sprostowanie Wyjaśnień stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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