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ZAWIADOMIENIE
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. 10
Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Uzasadnienie: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 25.01.2019 r. do złożenia dokumentów, na
potwierdzenie skuteczności bójczej zaoferowanego w grupie nr 10 preparatu Sani-Cloth Universal dostarczył wyniki
badań skuteczności biobójczej przeprowadzonych dla preparatu Sani-Cloth Active firmy Ecolab GmbH. Do w/w
dokumentów Wykonawca dołączył kopię pisma producenta preparatu Sani-Cloth Universal - firmy PDI, w którym
producent wskazuje podobieństwa i różnice obu w/w preparatów, w tym producent stwierdza, że w obu w/w
preparatach występuje ta sama substancja aktywna w ilości/stężeniu 0,45g/100g, jednakże w pozostałej części
(0,55g/100g) skład obu w/w preparatów jest różny, w związku z czym posiadają one alternatywne właściwości, jak
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m.in. różna kompatybilność materiałowa. Ze względu na różnice pomiędzy preparatami Sani-Cloth Active i SaniCloth Universal wymienione przez producenta należy stwierdzić, że nie są to te same preparaty występujące pod
różnymi nazwami handlowymi/markami, lecz preparaty podobne. Wykonawca w „Oświadczeniu” stanowiącym
Załącznik nr 6 do SIWZ w pkt.8 oświadczył, iż: "posiada pełne protokoły badań potwierdzających spektrum i
czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach praktycznych oferowanych preparatów
(dotyczy preparatów, dla których zamawiający określił spektrum i czas działania)", które zobowiązał się dostarczyć
na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od przesłania wezwania. Zamawiający wezwał Wykonawcę
do przedłożenia tych wyników badań. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie przedłożył wyników badań dla
preparatu Sani-Cloth Universal, a jedynie pismem z dnia 05.02.2019 r (wpływ 06.02.2019 r) podtrzymał swoje
stanowisko, że z uwagi na występowanie w preparacie Sani-Cloth Universal tej samej substancji aktywnej, jaka
występuje w preparacie Sani-Cloth Active firmy Ecolab GmbH, skuteczność bójczą preparatu Sani-Cloth Universal
Wykonawca może potwierdzić raportem z wyników badań innego preparatu - Sani-Cloth Active. Zamawiający w
pkt. 8.4 SIWZ wyraźnie wskazał, że w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: "Oświadczenie że Wykonawca posiada pełne protokoły
badań potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze medycznym w warunkach
praktycznych oferowanych preparatów - dotyczy preparatów, dla których Zamawiający określił spektrum i czas
działania oraz że zostaną one udostępnione w dowolnej chwili na wezwanie Zamawiającego - wzór - Załącznik nr 6
do SIWZ". Wbrew oświadczeniu o powyższej treści złożonemu przez Wykonawcę, Wykonawca nie udostępnił
Zamawiającemu pełnego protokołu badań potwierdzających spektrum i czas działania w zastosowaniu w obszarze
medycznym w warunkach praktycznych oferowanego preparatu, a jedynie wyniki badań preparatu podobnego. W
związku z powyższym Zamawiający uznaje ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 10 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.
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