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Z A W I A D O M I E N I E 
 

 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) (zwanej dalej ”ustawą Pzp”) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi 

Zamawiający był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę w następujących zadaniach:  
 

Zadanie nr. 12 

Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

Uzasadnienie: Wykonawca w grupie nr 12 zaoferował produkt o nazwie handlowej Sterisept 

Forte. Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko grzybom w 

czasie działania do 15 minut. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów Wykonawca 

dostarczył protokoły z badań, które nie potwierdzają pełnego wymaganego w SIWZ spektrum i 

czasu działania tego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r 

wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów o protokół z  badań potwierdzających, że 

zaoferowany preparat jest bójczy przeciwko grzybom w czasie działania do 15 minut.  
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W odpowiedzi na w/w wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników 

badań, lecz przedstawił wyjaśnienie, iż: "szczepy referencyjne grzybów zgodnie z normami 

dzielą się na drożdże i pleśnie, a sam zapis grzybobójczy odnosi się do jednego i drugiego 

szczepu; (...) Candida albicans jest grzybem, tak więc zakres wymaganego spektrum 

mikrobójczego został spełniony." Zamawiający nie może zgodzić się z powyższymi 

wyjaśnieniami Wykonawcy. Zamawiający wymagał zaoferowania preparatu grzybobójczego, nie 

zawężając swoich wymagań do grzybów drożdżopodobnych. Preparat o działaniu 

grzybobójczym winien być bójczy wobec mikroorganizmów Candida albicans i Aspergillus 

niger. Jak słusznie zauważył sam Wykonawca zapis grzybobójczy odnosi sie zarówno do 

drożdży, jak i do pleśni. Wykonawca przedstawił wyniki badań, które potwierdzają wyłącznie 

drożdżakobójcze działanie zaoferowanego preparatu. W związku z powyższym Zamawiający 

uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 12 za niezgodną z treścią SIWZ. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający 


