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

Zabrze, dn. 30.01.2018r

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
Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie szafki dla pracowników Wykonawcy ?
Ad. 1
Tak. Zamawiający udostępni bezpłatnie szafki dla pracowników Wykonawcy
Pyt. 2
Proszę o potwierdzenie czy dodatkowe polecenia pielęgniarek w zakresie swoich obowiązków, jakie
będzie zobowiązany wykonywać Wykonawca to czynności związane m.in. z usługą pomocy
personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem?
Ad. 2
Zamawiający informuje iż czynności pomocnicze przy pacjencie określone w załączniku nr 8 do
SIWZ „Zakres oraz częstotliwość wykonywania czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem
czystości” służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w nawiązaniu
do stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna – zakres
zwolnienia od VAT do usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017
Pyt. 3
Czy w ramach usługi pomocy personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem, wykonawcy będą
zobowiązani wykonywać czynności takie jak: pomoc przy transportach np.: pomoc w ułożeniu
pacjenta na wózku siedzącym, pomoc w okryciu pacjenta kocem, pomoc pacjentowi w ubieraniu
odzieży, pomoc w przeniesieniu torby z prywatnymi rzeczami pacjenta itp., wietrzenie sal / pokojów
pacjentów, powiadamianie personelu szpitala o zauważonych nieprawidłowościach w zachowaniu
pacjentów.
Ad. 3
Czynności należące do pracowników wykonawcy są określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Zakres
oraz częstotliwość wykonywania czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości” oraz
służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w nawiązaniu do
stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna – zakres zwolnienia
od VAT do usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017
Pyt. 4
Czy Wykonywanie dodatkowych poleceń pielęgniarek w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczy
tylko ew. zwiększenia częstotliwości wykonywanych prac wyszczególnionych w SIWZ?
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Ad. 4
Tak, Zamawiający potwierdza że sformułowanie „Wykonywanie dodatkowych poleceń pielęgniarek
w zakresie swoich obowiązków” dotyczy zwiększenia częstotliwości wykonywanych prac
wyszczególnionych w SIWZ.
Pyt. 5
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. 5
Zgodnie z zapisami pkt I ppkt 16 Załącznika nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Pyt. 6
Dot. załącznika nr 8 pkt 14 – Czy wykonawca ma wykonywać transport pacjentów do wyznaczonych
oddziałów pracowni lub na badania diagnostyczne, toalety, łazienki pod nadzorem pracownika
Zamawiającego?
Ad. 6
Transport pod nadzorem pielęgniarki dotyczy wyłącznie pomocy przy transporcie pacjenta w pozycji
leżącej transportowanego na wózku transportowym z bloków operacyjnych Szpitala oraz Pracowni
Hemodynamiki i Elektrofizjologii, w innych przypadkach dotyczy pacjentów którzy nie wymagają
przy transporcie obecności fachowego personelu medycznego.
Pyt. 7
Proszę podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w
okresie ostatnich 12 miesięcy
Ad. 7
Zamawiający informuje że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonano:
 Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – 1302
zabiegów
 Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
– 898 zabiegów
 Pracownia Hemodynamiki i elektrofizjologii Klinicznego Oddziału Kardiologii – 2493 zabiegi
Pyt. 8
Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy ilości przyjętych pacjentów.
Ad. 8
Zamawiający informuje, średnia miesięczna ilość za ostatnie 12 m-cy ilości przyjętych pacjentów
wynosi 523,4.
Pyt. 9
Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące
przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych,
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach
diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i
nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.
Ad. 9
Tak. Zamawiający potwierdza że czynności wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ „Zakres oraz
częstotliwość wykonywania czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości” stanowią
niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu tym samym służą
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w nawiązaniu do stanowiska
DZP/01PN/2018

Strona 2 z 4

wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna – zakres zwolnienia od VAT do
usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017

Pyt. 10
Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny
element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:
 pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą
 pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp.
 pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin
 podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek itp.
 zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz
 pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
 pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta
 pomoc przy unieruchomieniu pacjenta
 zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej
 pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta
 pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie
 potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych
 pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG
 pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu
 mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków
 bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań
nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
 wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
 pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia
 pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk
 pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej
 pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych
 pomoc w ustawieniu aparatury medycznej
 przygotowanie pojemników na wycinki do badań
 pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów
 podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu
 pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów
 pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi
 usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce
 wymiana worków w trakcie zabiegów
 pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin
 rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali
przedoperacyjnej
 zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej
 zmiana serwet i pościeli operacyjnej
 zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi
 zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków,
urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością
oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami
 zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych,
krwi i środkach krwiopochodnych
 obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego
 prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń
 uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów
 aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale
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przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)
podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami
mycie naczyń i sztućców
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków
kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych
zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów
mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne
porcjowanie posiłków
podanie posiłków pacjentowi
zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie
pacjenta
pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów
nadzorowanie pacjentów podczas posiłków
mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków
przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży
szpitalnej
kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami
pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych
transport krwi i środków krwiopochodnych
zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych
dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów
krwiopochodnych
mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych

Ad. 10
Czynności należące do pracowników wykonawcy są określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Zakres
oraz częstotliwość wykonywania czynności dla osób zajmujących się utrzymaniem czystości”
Zamawiający informuje iż czynności pomocnicze przy pacjencie wymienione w SIWZ stanowią
niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu tym samym służą
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w nawiązaniu do stanowiska
wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna – zakres zwolnienia od VAT do
usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017.
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