Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 16.12.2016r

DZP/33PN/2016
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Usługa kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” DZP/33PN/2016 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Jakie rodzaje podłóg wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?
Ad. 1
Zamawiający rodzaje podłóg występujących u Zamawiającego opisał w kolumnie pn.” Rodzaje
posadzki” w Załączniku nr 6 do SIWZ tj. Wykaz wszystkich pomieszczeń do sprzątania w m2.
Pyt. 2
Czy pranie firan oraz zapewnienie środka do prania należy do obowiązków Wykonawcy?
Ad. 2
Zamawiający informuje, że pranie firan oraz zapewnienie środka do prania nie należy do obowiązków
Wykonawcy
Pyt. 3
Zamawiający w załączniku nr 5 (OPZ), strona 37 z 49, pkt VIII., ppkt. 4 wymaga aby preparaty
dezynfekcyjne charakteryzowały się m. in aktywnością w obecności różnych zanieczyszczeń
występujących w praktyce medycznej takich jak: tkanki, krew, płyny ustrojowe, wydzieliny,
wydaliny, pozostałość leków. Pragniemy zauważyć, że nie wszystkie preparaty dezynfekcyjne
działają/ musza działać przy zanieczyszczeniach organicznych. Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający wymaga środka który będzie działać przy zanieczyszczeniach występujących w praktyce
medycznej a pozostałe preparaty dezynfekcyjne będą dobrane odpowiednio do zagrożenia
Ad. 3
Zamawiający potwierdza że wymaga środka który będzie działać przy zanieczyszczeniach
występujących w praktyce medycznej a pozostałe preparaty dezynfekcyjne będą dobrane odpowiednio
do zagrożenia.
Pyt. 4
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma zaproponować do realizacji zamówienia preparaty
dezynfekcyjne wykazujące szerokie spektrum działania włącznie z działaniem sporobójczym do
stosowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia a pozostałe środki dezynfekcyjne powinny
być dobrane odpowiednio do zagrożenia
Ad. 4
Zamawiający potwierdza że Wykonawca ma zaproponować do realizacji zamówienia preparaty
dezynfekcyjne wykazujące szerokie spektrum działania włącznie z działaniem sporobójczym do
stosowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia a pozostałe środki dezynfekcyjne powinny
być dobrane odpowiednio do zagrożenia
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Pyt. 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych, poza opisanymi na stronie
nr 37 z 49 zał. nr 5 do SIWZ, pkt 12 („Szczegółowe wymagania odnośnie preparatów
dezynfekcyjnych”), preparatów do dezynfekcji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi
Ad. 5
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pyt. 6
Zamawiający wymaga aby wykonawca mył, dezynfekował i doposażał na bieżąco mjyniedezynfektory w środki dezynfekcyjne i środki konieczne do prawidłowego ich funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producenta. Prosimy o dopuszczenie jedynie zapisu „środki do prawidłowego
funkcjonowania zgodne z zaleceniami producenta” gdyż producenci tych myjni polecają głównie
środki myjące/ płuczące,/zmiękczające z racji tego, iż w myjniach zachodzi już dezynfekcja termiczna
Ad. 6
Zamawiający wyjaśnia iż „mył/dezynfekował” odnosi się do części zewnętrznej obudowy w
przypadku zanieczyszczenia np. płynami ustrojowymi.
Pyt. 7
Zamawiający w załączniku nr 12 do SIWZ (wykaz środków) wymaga aby Wykonawca podał w
kolumnie „Czas działania od momentu zastosowania podany w minutach od momentu użycia”.
Prosimy o potwierdzenie, że ów zapis dotyczy jedynie środków do dezynfekcji, środki myjące mają
czas działania kontaktowy/ cykl mycia (jeśli to preparaty np. do myjni) i nie jest możliwe określenie
tego czasu w minutach

Ad. 7
Tak. Zamawiający potwierdza że ów zapis dotyczy jedynie środków do dezynfekcji
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