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
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zapewnienia całodobowej obsady w Izbie
przyjęć?
Ad. 1
Tak. Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pyt. 2
Proszę podanie średniomiesięcznej ilości zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na
Blokach Operacyjnych
Ad. 2
Średniomiesięczna ilość zabiegów na:
- Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
wynosi 74 zabiegi operacyjne
- Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
wynosi 116 zabiegów operacyjnych
Pyt. 3
Proszę podanie średniomiesięcznej ilości zgonów
Ad. 3
Średniomiesięczna ilość zgonów w roku 2016 wynosi 4,5.
Pyt. 4
Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy opisanych w załączniku nr 8 do siwz
należeć będzie wykonywanie również niżej wymienionych czynności:
4.1. bloki operacyjne
- transport pacjentów do bloku operacyjnego
- transport pakietów z narzędziami z bloków operacyjnych do sterylizacji
- prosimy o potwierdzeni, że transport materiałów z magazynów to, transport opatrunków, leków,
cytostatyków, płynów infuzyjnych z apteki szpitala na blok operacyjny?
4.2. sale chorych
- bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu wszelkich, zauważonych niepokojących
zachowań pacjentów
4.3 kuchenki oddziałowe
- porcjowanie i podawanie posiłków do łóżka pacjenta
- zabezpieczenie posiłków pod nieobecność pacjenta w związku z jego wizytą w poradni (podgrzanie,
podanie posiłku)
4.4 apteka
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- pomoc przy rozładunku towaru dostarczanych do apteki
Ad. 4
Czynności należące do pracowników wykonawcy są jednoznacznie określone w załączniku nr 8 do
SIWZ „Zakres oraz częstotliwość wykonywania czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem
czystości”
Pyt. 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zatrudnienia całego personelu do wszystkich
czynności wskazanych w specyfikacji, bez względu na wymiar etatu, w oparciu o umowę o pracę?
Ad. 5
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. III pkt 2 ppkt 15
Pyt. 6
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w związku z obsługą całodobową i wymogiem zatrudnienia
pracowników w ramach umów o pracę zobowiązany jest liczyć wszystkie koszty, w tym dodatki
nocne zgodnie z przepisami obowiązującymi od nowego roku tj. 2017?
Ad. 6
Zamawiający wymaga obsługi całodobowej zgodnie z zapisami SIWZ.
Pyt. 7
Czy na potrzeby prawidłowej obsługi pracowni hemodynamiki Wykonawca winien zapewnić stałą
obsadę całodobową, która nie będzie mogła opuszczać wskazanego odcinka?
Ad. 7
Zgodnie z zapisami SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ cz. I pkt 16.
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