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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 13 

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

Uzasadnienie: Wykonawca w grupie nr 13 zaoferował produkt o nazwie handlowej Sterisept /ready to 

use/. 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. 

Zamawiający wymagał, aby zaoferowany preparat był bójczy m.in. przeciwko wirusom/ HIV, HCV, 

HBV/, Adenovirusom, Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. Z raportu badań 

przedstawionego przez Wykonawcę nie wynika bójczość oferowanego preparatu przeciwko 

Rotavirusom i Norovirusom. Dodatkowo Wykonawca przedstawił wyniki badań przeprowadzonych z 

użyciem preparatu Sterisept, będącym 100% koncentratem preparatu Sterisept /ready to use/. Zgodnie z 

oświadczeniem producenta, z uwagi na fakt, że preparat Sterisept /ready to use/ jest 3% roztworem 

preparatu Sterisept, wszelkie wyniki badań mikrobiologicznych przeprowadzonych z użyciem 

preparatu Sterisept są obowiązujące również dla preparatu Sterisept /ready to use/. Wykonawca nie 

przedstawił jednak wyników badań potwierdzających bójczość 3% Steriseptu w pełnym żądanym przez 

Zamawiającego spektrum i czasie – z przedłożonych wyników badań można było jedynie 
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wywnioskować bójczość zaoferowanego preparatu przeciwko MRSA oraz Tbc w czasie działania do 10 

minut. W związku z tym Zamawiający w dniu 06.02.2019 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów poprzez przedłożenie protokołu badań potwierdzających, że zaoferowany preparat, 

względnie preparat Sterisept w stężeniu 3% jest bójczy także przeciwko bakteriom, grzybom, wirusom 

(HIV,HBV,HCV), Rotavirusom i Norovirusom w czasie działania do 10 minut. W odpowiedzi na w/w 

wezwanie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych wyników badań ani wyjaśnień. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy w zakresie grupy nr 13 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 

 


