Starogard Gdański, dnia 02.11.2020r.
Zamawiający:

Powiat Starogardzki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, Pana Bartosza
Szadokierskiego na podstawie pełnomocnictwa nr OR.0027.39.2020 z dnia 11.08.2020 r
tel. (58) 560 23 20, faks: (58) 562 65 31
Znak sprawy: PCPR.414.1.2020

Wyjaśnienie treści specyfikacji nr 2
Dot. Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim działając na podstawie
punktu II.7 specyfikacji, w związku z pytaniami Wykonawców, wyjaśnia:

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby preparat spełniał normę EN 1500 - do
higienicznej dezynfekcji rąk oraz EN 12791 do chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadał działanie bójcze
przy jednokrotnej aplikacji w 30 sek. - preparaty, które wymagają dwóch lub więcej aplikacji na
dłonie przy higienicznej dezynfekcji rąk - zwiększają koszty użycia oraz w warunkach praktycznych nie
mają zastosowania.
Odpowiedź:
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w specyfikacji zamówienia. Zamawiający nie stawia
dodatkowych warunków.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo stosowania wymaga aby
preparaty były wolne od zanieczyszczeń m.in. od metali ciężkich, amin oraz zawierały z swoim
składzie: etanol, propan-2-ol i bifentyl-2-ol.
Odpowiedź:
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w specyfikacji zamówienia. Zamawiający nie stawia
dodatkowych warunków.
Pytanie 3
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający dokona oceny przedmiotu w czasie
dostawy jak zaznaczył to w udzielonej odpowiedzi Wyjaśnienie treści specyfikacji nr 1, odpowiedź
Zamawiającego do pytania nr 2,3,4 dot. sposobu zweryfikowania zaoferowanego produktu z opisem
zamówienia. Pragnę zwrócić uwagę, że Zamawiający zgodnie z obwiązującymi przepisami i
założeniami specyfikacji powinien zweryfikować zaproponowane produkty na etapie oceniania ofert
złożonych przez Oferentów. Nie dopuszczalne jest weryfikowanie wybranych produktów podczas
dostawy przedmiotu zamówienia. Zamawiający jako jednostka publiczna zobowiązany jest do
wyboru oferty zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz z założeniami specyfikacji. Zwracamy też
uwagę, że oferty są jawne od momentu otwarcia i również jawne jest to jakie produkty zostały
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zaoferowane przez każdego z oferentów, a sposób weryfikacji przy dostawie powoduje, że jawność
złożonych ofert i zaproponowanych produktów zostaje ukryta.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oferty złożone w postępowaniu są jawne z chwilą ich otwarcia, w związku
z czym podlegają udostępnieniu na wniosek. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przy
udzielaniu zamówienia publicznego o wartości poniżej „progów unijnych”, Zamawiający ma
uprawnienie do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych przez
Zamawiającego w specyfikacji zamówienia, a nie jak w przypadku udzielania zamówienia publicznego
powyżej „progów unijnych” obowiązek żądania dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków. Wykonawca w swojej ofercie wskazuje oferowany produkt i jednocześnie składa
oświadczenie, że oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji
zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi dla Zamawiającego wystarczające potwierdzenie,
iż oferowany produkt spełnia jego wymagania. Ponadto Zamawiający pragnie zauważyć, iż nadmierne
i nieuzasadnione żądanie dokumentów od Wykonawców może stanowić utrudnienie dostępu do
zamówienia publicznego Wykonawcom.
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