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Wieliczka, dnia 5 sierpnia 2020 roku 

 

 

Znak sprawy: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020 

 

Dotyczy postępowania: na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na 

potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania następującej treści:  

 

2. Czy zamawiający wymaga złożenia oferty na całe postępowanie czy też dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych? 

 
Zamawiający nie prowadzi postępowania w częściach i nie dopuszcza składania ofert częściowych – 

np. wyłącznie na płyn dezynfekcyjny. Mając na uwadze niewielką względem innych zamówień ilość 

środków ochrony (maseczek, rękawiczek) kupowanych w ramach postępowania oraz krótki termin 

dostawy wynikający z zapisów umowy zawartej przez Zamawiającego z Wojewodą Małopolskim  

Zamawiający zamierza wybrać jednego dostawcę dla środków ochrony osobistej i płynu 

dezynfekcyjnego.  

 

3. Czy zamawiający dopuszcza do postępowania płyn dezynfekujący o stężeniu etanolu co najmniej 

68% zamiast 70% ? 

 

Roztwór o stężeniu 70% etanolu używany jest do dezynfekcji w służbie zdrowia oraz jest powszechnie 

dostępny na rynku. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia i dopuszczenia płynu zawierającego poniżej 70% etanolu.  

 

4. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty tylko i wyłącznie na płyn do dezynfekcji. Taka 

decyzja pozwoli na udział w postepowaniu większej ilości oferentów, a Zamawiającemu na 

uzyskanie najlepszej oferty cenowej (szczególnie, że kryterium oceny ofert jest 100% cena) 

 

Jak wskazano w odpowiedziach na pytanie 1 i 2 Zamawiający nie prowadzi postępowania w 

częściach i nie dopuszcza składania ofert częściowych – np. wyłącznie na płyn dezynfekcyjny. Podział 

zamówienia na części przy krótkim terminie jego realizacji (27 sierpnia 2020) może spowodować, iż 

dla Wykonawców dostawa wyłącznie rękawiczek jednorazowych lub maseczek nie będzie opłacalna 

ze względu na niewielką wartość zamówienia i konieczność udziału w postępowaniu.  

 

5. Czy w przypadku wyrażenia zgody na złożenie oferty tylko na płyny do dezynfekcji, 

Zamawiający wyrazi zgodę na realizację Zamówienia w opakowaniach 4L?, z zastrzeżeniem 

oczywiście, że całkowita ilość litrów nie będzie mniejsza niż wymagana. 

 

Zgodnie z wymaganiami nakreślonymi przez Wojewodę Małopolskiego dla 1 osoby objętej wsparciem 

przekazać należy 5 litrów płynu do dezynfekcji. Sposób pakowania (5 l, 1 l) nie był zatem wymogiem 

postawionym przez Zamawiającego w sposób nie zaplanowany, ale wynikającym z praktycznych 

aspektów związanych z przekazywanym podmiotom i osobom fizycznym konkretnym wsparciem. 

Zaoferowanie innych pojemników (np. 4 l) powoduje, iż łączna ilość płynu będzie poprawna, ale nie 

będzie on mógł zostać w łatwy sposób rozdystrybuowany. Wobec powyższego Zamawiający nie 

wyraża zgodny na dostarczenie pojemników 4 litrowych.  


