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1 pkt2
ie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz odpowiedziami z dnia

08.Q6.2018r. Zamawiaj4cy w zadaniu nr I poz. I wymagal preparatu
poslada.l4cego pozylywn4 opinig Olympus. Zaproponowany preparat o

Zgoflnie z opisem przedmiotu zamSwietia ora:z odpowiedzjami z dnia

Samo dzielny Puplicz ny Zal<lad Opieki

Sprawg prowad[i - Anna Jastrzqtrska

trzglsska



Zamaw iaj4cy wykludzyt z postgpowan ia:

Lp.: I Nazwa iadre,s w awcY:

JednoczeSnie infqrmujerny, 2e umowa w

08.06.2018r. Zamawiaj4cy w zadaniu nr 1 poz. I wymagal preparatu
posiadaj?cego pozytywn4 opinig {nstytulu Matki i Dziecka.
Zaproponowany preparat Chirosan Plus zgodnie ze zlo?onymi
dokurnentami nie posiada ww. opinii. Brak wymaganych dokument6w
potwierdza r6wniez Paristwa pismo z dnia 26.06.2018r.Wymagany
preparatu ma r6wnieZ sluzyi do dezynfekcji inkubator6w i posiadanie
poz-ytywnej opinii Instytutu Matki i Dzieck.a jest jak najbardziej
uzasadnione. W nawiqzaniu do Panstwa pisma z dnia 26.06.2018r.
Wykonawca nie podal, jakie preparaty dostarcza do Instytutu Matki i
Dziecka oraz do dezynfekcji czego sht2q (sprzgtu medycznego,
powierzchni, r4k, itp.), zatemmog4 to by6 zupelnie inne produkty niz
zao fero wane Zamaw iaj 4c emu.

Zadarie I poz.7 - Zgodnie z odpowiedzktmiz dnia 08.06.2018r.
Zamawiajqcy nie dopuScil preparatu zawieraj1cego w swoim skladzie
kwasy organiczne. Zaproponowany preparal:. do dezynfekcji r4k o
nazwie Sensiva, posiada w skladzie kwas mlekowy.

siprawie

w acb

z zaslrzeheniem art. 183 uLstawy Prawo Zam6Wieri Publicznych,

niniej sze go zawiadolnienia o wyb orze naj korzy$tniej szej rrferty.

zam6wienia publicznego moze byi zawart4

w terminie nie kr'6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania

Zamawiaj1cy mohe Nawrzei umowg w sprawie zam6wienia p licznego przed uplywem terminu, o kt6rym mowa powyzej,

jeheli zachodz4 okolfcznoSci wyrnienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wief Publicmych.

R6wnoczeSnie zawi1damiamy, 12 wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowieri Publicznych czynnoSci

Zamawiaj1cego podjgtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest

zobowi4zany na po{stawie ustawy Prawo ZaA6wivh Publicznych przys.luguje odwolanie, zzastrzeaeniem art. 180 ust. 2

ustawy Prawo Zamovtieri Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okreSlonych w ar1. 182 oraz art. 180 ust. 4

ustawy Prawo Zam6l.viefr Publicznych.

DYREKTOII.

Sprawg prowalzi - Anna Jastzqbska


