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
Jakie rodzaje podłóg wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?
Ad. 1
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. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych, poza opisanymi na stronie
nr 8-9 zał. nr 1 do SIWZ („Szczegółowe wymagania odnośnie preparatów dezynfekcyjnych”),
preparatów do dezynfekcji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
Ad. 2
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych, poza opisanymi w zał. nr 1 do SIWZ („Szczegółowe
wymagania odnośnie preparatów dezynfekcyjnych”), preparatów do dezynfekcji niezbędnych do
prawidłowego wykonania usługi, pod warunkiem iż zaoferowane preparaty będą wykazywać
wymagane w SIWZ spektrum działania włącznie z działaniem sporobójczym do stosowania w
przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.
Pyt. 3
Zamawiający wymaga aby mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz preparat
alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk było dozowane w tzw. zamkniętych
systemach dozujących (dotyczy bloków operacyjnych, pracowni hemodynamiki, Oddziału INK oraz
izolatek). Opisane jednak mydło (syntetyczne) na stronie wcześniejszej jest dostępne jedynie w
butelkach 500ml lub 5l. Czy Wykonawca ma zaproponować jeszcze jeden preparat do higienicznego i
chirurgicznego mycia rąk do systemu zamkniętego ?
Ad. 3
Zamawiający wymaga aby mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz preparat
alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk było dozowane w tzw. zamkniętych
systemach dozujących (dotyczy bloków operacyjnych, pracowni hemodynamiki, Oddziału INK oraz
izolatek). Jednak nie musi stanowić tego samego preparatu jaki został opisany przez Zamawiającego
do systemów otwartych.
Pyt. 4
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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. 4
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ z uwagi na fakt iż obowiązkiem Wykonawcy jest również
dezynfekcja myjni-dezynfektowów (w tym ich powierzchni zewnętrznych jeżeli zachodzi taka
konieczność) i w tym zakresie należy użyć środków zgodnie z zaleceniami producenta.
Pyt. 5
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 do myjni/ zmywarek itp.) i nie jest możliwe określenie
tego czasu w minutach.
Ad. 5
Tak Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy jedynie środków do dezynfekcji.
Pyt. 6
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ napisał, iż Wykonawca zapewnia „środki do dezynfekcji
wszystkich rodzajów powierzchni”. Jednakże Zamawiający w zał. nr 4 nie wymaga dezynfekcji każdej
powierzchni (np. tylko myciu podlegają komputery, monitory). Prosimy zatem o potwierdzenie, że
środki mają być dobrane do wszystkich rodzajów powierzchni które podlegają dezynfekcji, zgodnie z
zapisami w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ
Ad. 6
Tak. Zamawiający potwierdza, że środki mają być dobrane do wszystkich rodzajów powierzchni które
podlegają dezynfekcji, zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ
Pyt. 7
Czy w obecnie realizowanej umowie Wykonawca ponosi koszty mediów? Jeśli tak to w jakiej
wysokości?
Ad. 7
Nie, w obecnie realizowanej umowie Wykonawca nie ponosi kosztów mediów.
Pyt. 8
Jaki koszt wykonawca będzie zobowiązany ponieś za wykonanie przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną
Zamawiającego cztery razy w roku badań mikrobiologicznych w celu oceny skuteczności świadczenia
usługi?
Ad. 8
Koszt jednego badania mikrobiologicznego na dzień dzisiejszy wynosi 20 zł brutto.
Pyt. 9
Ile maksymalnie w roku może być wykonanych badań mikrobiologicznych przez Pielęgniarkę
Epidemiologiczną Zamawiającego?
Ad. 9
Zamawiający określił jedynie wielkość minimalną zgodnie z zapisami SIWZ – załącznik 1 cz. I pkt 32
– każda większa ilość wynikać będzie z potrzeby ich wykonania po uwzględnieniu sytuacji sanitarnej.
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Pyt. 10
Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie szafki dla pracowników Wykonawcy ?
Ad. 10
Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy 22 pojedyncze szafki ubraniowe zlokalizowane w
szatni ogólnej.
Pyt. 11
Proszę o wskazanie jakie dodatkowe polecenia pielęgniarek w zakresie swoich obowiązków będzie
zobowiązany wykonywać Wykonawca?
Ad. 11
Wszelkie czynności pracowników zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWIZ Karta technologiczna
oraz zakres czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości.
Pyt. 12
Czy Wykonywanie dodatkowych poleceń pielęgniarek w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczy
tylko ew. zwiększenia częstotliwości wykonywanych prac wyszczególnionych w SIWZ?
Ad. 12
Tak. Zamawiający potwierdza że wykonanie dodatkowych poleceń pielęgniarek w zakresie
obowiązków Wykonawcy dotyczy tylko ew. zwiększenia częstotliwości wykonywanych prac
opisanych w Załączniku nr 4 do SWIZ Karta technologiczna oraz zakres czynności dla osób
zajmujących się utrzymaniem czystości.
Pyt. 13
Proszę o informacje czy w ramach wykonywania dodatkowych poleceń pielęgniarek w zakresie
obowiązków Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać:
np. zakupy dla pacjentów, pomoc pielęgniarce przy pacjencie w wykonywaniu prostych czynności
pielęgnacyjno-higienicznych, podawanie i odbieranie misek z wodą pacjentowi do czynności
pielęgnacyjno-higienicznych, pomoc
przy prostych czynnościach związanych z potrzebami
fizjologicznymi pacjenta ( wyprowadzenie/ przyprowadzenie z Sali Chorych do toalety i z
powrotem), pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta, pomoc przy zmianie pozycji położeniowej
pacjenta na łóżku szpitalnym, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu w odzież szpitalną pacjenta ,
wietrzenie sal chorych, reagowanie na sygnalizację przyzywową zainstalowaną przy łóżku przez
pacjenta, bezzwłoczne zgłaszanie przez pracowników wykonawcy personelowi medycznemu,
zauważonych w toku pracy nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na
zdrowiu i mieniu pacjentów, na prośbę pacjenta wydanie produktów przechowywanych w lodówce w
kuchence oddziałowej i dostarczenie ich do pacjenta, pomoc personelowi medycznemu w przypadku
wymiotów występujących u pacjenta (podkładanie misek nerkowych, sprzątanie wydalin)?
Ad. 13
Wszelkie czynności pracowników zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWIZ Karta technologiczna
oraz zakres czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości.
Pyt. 14
Zamawiający w SIWZ wskazuje pkt XXII, iż Wykonawca jest zobowiązany podać cenę oferty z
wyodrębnieniem należnego podatku Vat- jeżeli występuje. W formularzu ofertowym (zał. Nr 6 do
SIWZ) oraz w formularzu specyfikacji cenowy (zał. Nr 7 do SIWZ), Wykonawca jest zobowiązany
podać tylko ceny i wartości brutto oferty. Proszę o doprecyzowanie czy wykonawca na osobnym
druku przygotowanym przez siebie ma przedstawić wyodrębniony podatek Vat?
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Ad. 14
Wykonawca ma obowiązek skalkulować cenę z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w
przypadku gdy podatek ten występuje, natomiast Zamawiający wymaga w ofercie podania jedynie
ceny i wartości brutto oferty zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 7 do SIWZ.
Pyt. 15
Czy Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę pomocy w obsłudze pacjenta przez całą dobę
przy użyciu obsady zaproponowanej w organizacji pracy do realizacji całości usługi?
Ad. 15
Wszelkie czynności pracowników zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWIZ Karta technologiczna
oraz zakres czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiązaniu z opisem
przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w Załączniku nr 1 do SIWZ w cz. I pkt 16.
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