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

Zabrze, dn. 05.02.2016r

DZP/02PN/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.” o Sygn. Sprawy DZP/02PN/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
Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego?
Ad. 1
Zamawiający opisał dozowniki na mydło w opisie przedmiotu zamówienia uszczegółowionym

w Załączniku nr 1 do SIWZ w cz. VIII pkt 12 ppkt b)
Pyt. 2
Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u
Zamawiającego?
Ad. 2
Zamawiający opisał dozowniki na środki do dezynfekcji rąk w opisie przedmiotu zamówienia

uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do SIWZ w cz. VIII pkt 12 ppkt a)
Pyt. 3
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie, np.: basenów, kaczek, misek nerkowatych?
Ad. 3
Zmawiający zapewnia pojemniki do dezynfekcji opisane w pytaniu.
Pyt. 4
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?
Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?
Ad. 4
Nie. Wykonawca nie ma w obowiązku „mycia i dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych”.
Pyt. 5
Jakie rodzaje podłóg występujących u Zamawiającego wymagają konserwacji ze strony wykonawcy?
Ad. 5
Zamawiający rodzaje podłóg występujących u Zamawiającego opisał w kolumnie „E” w Załączniku
nr 2 do SIWZ tj. Wykaz wszystkich pomieszczeń do sprzątania w m2.
Pyt. 6
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?
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Ad. 6
Tak. U Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne
Pyt. 7
Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i
przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję.
Ad. 7
Preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących) muszą posiadać
właściwości antypoślizgowe i muszą podlegać dezynfekcji przy jednoczesnym zachowaniu powłoki
polimeru.
Pyt. 8
Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować preparaty
profesjonalne specjalnie przeznaczone do tego typu podłóg. VII ppd d)
Ad. 8
Tak. Zamawiający potwierdza, iż do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować preparaty
profesjonalne przeznaczone do tego typu podłóg.
Pyt. 9
Jakiego producenta dozowniki na środki do pielęgnacji rąk występują u Zamawiającego?
Ad. 9
Zamawiający opisał dozowniki do pielęgnacji rąk w opisie przedmiotu zamówienia

uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do SIWZ w cz. VIII pkt 12 ppkt c)
Pyt. 10
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali, a tym samym
zapewnienie odpowiednich środków i sprzętu do tego celu przeznaczonych?
Ad. 10
Tak. Do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali, a tym samym
zapewnienie odpowiednich środków i sprzętu do tego celu przeznaczonych.
Pyt. 11
Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu kuchenek oddziałowych należy stosować
wyłącznie preparaty dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania na powierzchniach mających kontakt
z żywnością?
Ad. 11
Tak. Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu kuchenek oddziałowych należy stosować
wyłącznie preparaty dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania na powierzchniach mających kontakt
z żywnością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do
SIWZ w cz. VII pkt d)
Pyt. 12
Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić
profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).
Ad. 12
Tak. Zamawiający potwierdza, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić
profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).
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Pyt. 13
Kto zapewnia środki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego?
Ad. 13
Wykonawca zapewnia środki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego.
Pyt. 14
Na jakim etapie postępowania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić plan szkoleń pracowników?
Ad. 14
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić plan szkoleń pracowników po podpisaniu umowy.
Pyt. 15
Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma zaproponować do realizacji usługi preparaty
dezynfekcyjne wykazujące szerokie spektrum działania włącznie z działaniem sporobójczym do
stosowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, a wszystkie pozostałe środki dezynfekcyjne
powinny być dobrane odpowiednio do zagrożenia?
Ad. 15
Tak. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma zaproponować do realizacji usługi preparaty
dezynfekcyjne wykazujące szerokie spektrum działania włącznie z działaniem sporobójczym do
stosowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, a wszystkie pozostałe środki dezynfekcyjne
powinny być dobrane odpowiednio do zagrożenia
Pyt. 16
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. VIII, ppkt. 5 wymaga od Wykonawcy stosowania
preparatów myjąco - dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych posiadających niezbędne atesty i dowody na
dopuszczenie ich do stosowania w placówkach leczniczych.
Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność
uzyskiwania atestów PZH. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem dopuszczającym dla
środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje
niebezpieczne jest karta charakterystyki, dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami
medycznymi deklaracja zgodności i certyfikat CE, dla preparatów dezynfekcyjnych będących
produktami biobójczymi – Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z wymogu posiadania
atestów PZH i dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.
W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH dla
stosowanych przez Wykonawcę preparatów.
Ad. 16
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do
SIWZ w cz. VIII pkt 5) opisał ”Zamawiający wymaga stosowania preparatów myjącodezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych spełniających kryteria wymagane obowiązującymi i aktualnymi
przepisami prawa oraz specyfiką Szpitala Zamawiającego, posiadającymi niezbędne atesty i dowody
na dopuszczenie ich do używania w placówkach leczniczych.” Gdzie nie ma zapisu dot. wymogu
posiadania atestów PZH dla stosowanych przez Wykonawcę preparatów.
Pyt. 17
Zamawiający w pkt. XIII – Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy wraz z ofertą, ppkt. 14 wymaga, aby Plan Higieny Szpitala uwzględniał m.in. „ schemat i
opis organizacji pracy wraz z procedurami zgodnie z okresem rozliczeniowym przyjętym przez
Wykonawcę”.
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Prosimy o uszczegółowienie, jakie konkretnie procedury Wykonawca ma uwzględnić w Planie
Higieny?
Ad. 17
Wykonawca ma obowiązek opracować wszelkie procedury i instrukcje dotyczące realizacji
przedmiotowej usługi i uwzględnić je w Planie Higieny na podstawie zapisów zawartych w
załączniku nr 4 tj. karta technologiczna oraz zakres czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem
czystości w powiązaniu z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do
SWIZ.
Pyt. 18
Pytanie nr 18
Zamawiający w pkt. XIII – Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy wraz z ofertą, ppkt. 14 wymaga, aby Plan Higieny Szpitala uwzględniał m.in. „ schemat i
opis organizacji pracy wraz z procedurami zgodnie z okresem rozliczeniowym przyjętym przez
Wykonawcę”.
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc, że schemat i opis organizacji pracy wraz
z procedurami, który Wykonawca ma uwzględnić w Planie Higieny Szpitala, należy przedstawić
zgodnie z okresem rozliczeniowym przyjętym przez Wykonawcę?
Ad. 18
Zamawiający pisząc „zgodnie z okresem rozliczeniowym przyjętym przez Wykonawcę”, ma na myśli
miesięczny okres rozliczeniowy zgodnie z zapisami w Projekcie umowy.
Pyt. 19
Czy Zamawiający potwierdza, że Plan Higieny, który Wykonawca ma załączyć do oferty, ma
uwzględniać wszystkie czynności zawarte w SIWZ, ze wskazaniem częstotliwości ich wykonywania,
z przypisaniem środków , którymi będą one wykonywane, z określeniem ich stężeń i spektrum
działania, a także sprzęt niezbędny do ich realizacji, oraz dodatkowo:
- procedury i instrukcje dotyczące realizacji przedmiotowej usługi,
-schemat i opis organizacji pracy ,
- opis metod sprzątania powierzchni płaskich i wyposażenia,
- monitorowanie jakości oraz system dokumentowania poziomu i zakresu świadczonej usługi?
Ad. 19
Tak Zamawiający potwierdza.
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