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

Zabrze, dn. 23.01.2018r

DZP/01PN/2018
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/01PN/2018 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
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).
Uzasadnienie:
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć
ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę
poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga
dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2
Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca?
Ad. 2
Zamawiający informuje iż Wykonawca zapewnia następujące rodzaje wózków transportowych:
- Wózki do przewozu czystej i brudnej pościeli – metalowe zamykane wózki w postaci kontenerów
- Wózki na odpady medyczne – pojemniki z tworzywa sztucznego na kółkach
Pyt. 3
Jakiego producenta myjnie - dezynfektory występują u Zamawiającego?
Ad. 3
Myjnie i dezynfektory wraz z nazwą producenta wyszczególnione są pkt. VI ppkt 7 Załącznika nr 5
do SIWZ “Opis przedmiotu zamówienia”
Pyt. 4
Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego, wymagają konserwacji ze strony
Wykonawcy?
Ad. 4
Rodzaje podłóg wymagające konserwacji Zamawiającego opisał w kolumnie pn.” Rodzaj posadzki” w
Załączniku nr 6 do SIWZ tj. Wykaz wszystkich pomieszczeń do sprzątania w m2.
Pyt. 5
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? Jeśli tak, to
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w których pomieszczeniach?

Ad. 5
Tak. Zamawiający potwierdza iż w niżej wymienionych pomieszczeniach występują podłogi
przewodzące ładunki elektrostatyczne
1. Dwie sale Bloku Operacyjnego Laryngologii
2. Sala wybudzeń - Blok Operacyjny Laryngologii
3. Sala wzmożonego nadzoru – Oddział Laryngologii
4. Sala badań UKG – Oddział Kardiologii
5. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
6. Dwie sale operacyjne, sala wybudzeń - Blok Operacyjny Chirurgii
7. Sale zabiegowe – Pracownia Hemodynamiki
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