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Wieliczka, dnia 6 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:  

 

6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do oceny oferty z preparatami, na które 

zostały wydane pozwolenia na obrót preparatem biobójczym na czas określony i pozwolenie 

takie traci ważność za 3-4 miesiące. Jest to o tyle istotna kwestia, ponieważ po upływie 

czasowego pozwolenia preparaty takie nie mogą być używane. Istnieje ryzyko, iż Zamawiający 

kupi preparaty, których nie będzie mógł używać. 

Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż tego typu wymóg nie został określony w Wytycznych do realizacji 

Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19. 

Zamawiający przekaże zakupione preparaty natychmiast po zakupie przedstawicielom rodzin 

zastępczych spokrewnionym, przedstawicielom rodzin zastępczych niezawodowych, przedstawicielom 

rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz podmiotom prowadzącym pieczę 

zastępczą instytucjonalną w celu udostępnienia dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – do bieżącego użycia. Zatem preparaty te nie będą 

magazynowane i długotrwale przechowywane.  

Ponieważ Zamawiający nie sformułował w opisie przedmiotu zamówienia lub w ogłoszeniu warunku 

określonego w pytaniu – nie ma prawa nie dopuścić do oceny wyżej wymienionych preparatów.  

 

7. Czy Zamawiający odnośnie środków dezynfekcyjnych wymaga aby oferowany asortyment 

był zgodny z zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi produktów wykorzystanych podczas 

zwalczania COVID – 19 czyli przebadanymi zgodnie z obowiązującymi normami . 

Zamawiający nie sformułował w opisie przedmiotu zamówienia lub w ogłoszeniu warunku, aby środki 

dezynfekcyjne  były zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi produktów wykorzystanych 

podczas zwalczania COVID – 19. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż tego typu wymóg nie został 

określony w Wytycznych do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

okresie epidemii  COVID-19, które stanowiły podstawę do opisu przedmiotu zamówienia.  


