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ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony
na "kom pleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynnoSci pomocn icze przy obsludze pacjenta niewymagajqce
przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz
kompleksowe utrzymanie czystoSci w plac6wkach SPZOZ Siedlce." - znak sprawy utrzymanie
czystofcill412021.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dziaLaj4c na podstawie art. 135 ust. 6

ustawy z dnia I I wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wiefr publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostgpnia poniZej
tre!( zapytaf do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaSnieniami:

1. Kto zapewnia Srodki do dezynfekcji r4k, Wykonawaa azy Zamawiaj4cy?

Odpow iedZ - Zamawiajqcy

2. Prosimy o informacjg kto zapewnia sprzQtoraz Srodki do zamglawianiapomieszczef Wykonawca, czy
Zamawiajqcy?

Odpowiedz - Zamwiaj4cy

3. Jakiego producenta myjnie dezynfektory posiada Zamawiaj4cy?

Odpow iedZ - myj nie-dezynfektory Arj oHuntleigh

4. Wnosimy o wyraZenie zgody na zatrudnienie pracownik6w rla umowg zlecenie wyl4cznie w przypadku
naglych i niespodziewanych nieobecno$ci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg, wynikaj4cych z
przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na z4danie).

Uzasadnienie: KoniecznoS( zachowania wymogu zatrudnienia wyl4cznie na umowg o pracg w sytuacjach
losowych, zdarzeniach niemo2liwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie(
ile os6b bgdzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowg o praca poprzedzane
jest spetnieniem szeregu wymagari m. in. wykonaniem i dostarcZenia badan lekarskich z zakresu medycyny pracy,
czy szkolefi BHP, co w sytuacjach naglych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwi4zkuz
powy2szym wnosimy jak na wstgpie.

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy wyrcza zgodq na na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w
przypadku naglych i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg,
wynikaj4cych zprzyazyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarsl<ie, urlopu na ZEdanie).
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wszystkich okolicznoSci oraz czynnik6w mog4cych miec negatywny wplyw na wykonywanie zobowi4zaf
umownych dla kaZdej ze stron, jak r6wniez w spos6b kompleksowy i wyczerpuj4cy uregulowad procedury
postgpowania w takich wypadkach, Wprowadzenie mozliwoSci rozwi4zania umowy za wypowiedzeniem ma na
celu stworzenie podstaw prawnych do zakonczenia stosunku prawnego pomigdzy stronami, jeheli z okreslonych
powod6w nie s4 one zainteresowane dalszym kontynuowaniem wsp6tpracy na dotychczasowych warunkach.
Obowi4zuj4ce przepisy ustawy prawo zam6wieri publicznych nie zawieraj4 w tym zakresie Zadnych zakaz6w.
Odpowiedz - zgodnie zzapisami zawaftymi w par. l0 umowy.

8. Prosimy Zamawiajqcego o potwierdzenie,2e Wykonawca jest zobowiqzany zlotyt na wezwanie dokumenty
wymienione w rozdziale 9 pkt. 9.3, w terminie nie krotszym niz 10 dni.
OdoowiedZ - tak

9. Prosimy Zamawiajqcego o poprawienie omylki pisarskiej wystgpuj4cej w zalqczniku 4 do SWZ dotyczqcej
prze dmiotu zam6w ienia z:

,,kompleksowe utrzymanie czystoici, transport wewn?trzny oraz czynnolci pomocnicze przy obsludze pacjenta
niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15,
kompleksowe utrzymanie czystoici oraz czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagajqce
przygotowania medycznego nq oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz komplel<sowe
utrzymanie czystolci w plac6wkach SPZOZ Siedlce" na:
,,I(ompleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce
przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul. Bema22 w Siedlcach oraz kompleksowe"
OdpowiedZ - Zanawiaj1cy poprawia ornylkg w zaproponowany spos6b.

10. W zwi4zku z informacjami dofycz4cymi zastrzehenia przez Zamawiajqcego prawa do czasowego wyt4czenia
czgSci powierzchni szpitala o kt6rych mowa jest w $4 ust. 8 oraz 11, prosimy Zamawiajqcego o informacjg czy
na etapie skladania oferl posiada informacje o planowanyrn wyl4czeniu powierzchni ze sprz1Iania, Jezeli
odpowiedZ jest twierdz4ca, to prosimy o podanie terminu orazmetrazuwylqczonej powierzchni.
Odpowiedz - na obecnym etapie Zanawiaj4cy nie posiada wiedzy na temat wyl4czania powierzchi

11. Prosimy Zamawiajqcego o modyfikacjg $ 3 pkt. 5 poprzez wykreslenie informacji ti. ,,(...) Wykonawca do
ka2dei miesigcznej faktury bgdzie zalqczal, w forrhie ofwiadczenia, imienny wykaz os6b zatrudnionych na umowg
opracg(...)",natomiastproponujemyzast4pieniejejwnastgpuj4cyspos6b: ,,(...)Wykonawca,dokaidej
miesigcznei faktury, bgdzie zalqczal oiwiadczenie potwierdzajqce, ze osoby wykonujqce zam1wienie sq
zatrudnione na podstawie umowy o prqcy".
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

12. Z treSci art.462 ust. 2 reguluj ?cego wprow adzanie podwykonawc6w wynika, iz obowi4zek wskazania nazw
podwykonawc6w dotyczy jedynie podwykonawc6w znanych na etapie skladania oferty. Na etapie skladania
ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podai dokladnych danych podwykonawcy z kt6rego uslug bgdzie
korzystal. Dopiero w trakcie realizacji zam6wienia na potrzeby nalezytego wykonania uslugi Wykonawca moze
skorzystai z ustug podwykonawcy, a co za tym idzie przekaza(, Zanawiaj1cemu wymagane dane i informacje o
podwykonaw cy . W zwi1zku z powylszym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, 2e
obowi4zek wskazania nazw podwykonawcow dotyczy jedynie tych, znanych na etapie skladania oferty, kt6rzy w
szczeg6lnoSci udostgpniaj4 swoje zasoby lub kt6rych wykonawca bgdzie chcial uwzglgdnii w wyjaSnieniach
niskiej ceny.
OdpowiedZ - tak

13, Wnosimy o zmiang o 50Yo wysokoSci kary urnownej o kt6rej mowa w $8 pkt. 5 projektu umowy. W
doktrynie prawa zamowiefr publiczny ch oraz w aktualnym orzecznictwie Iftajowej Izby Odwolawczej przy
Prezesie Urzgdu Zam6wieh Publicznych dominuje pogl4d,2e ustanawianieprzezzamawiajqcego w umowie
ral4co wysokich kar umownych uznai nale|y bezwzglgdnie 2a naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencjit"yrazonej wprzepisieart. 16ust. l ustawy zdniaTl wrzeSnia2019r prawozam6wief
pttblicznych, kt6re moze byi uzasadnion4 podstaw4 do 21dania uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie arI.255 ust, 6 ustawy prawo zam6wieri publicznych z uwagi, i2 postgpowanie
jest obarczone wad4 uniemozliwiaj qc4 zawarcie wahnej umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Stanowisko
powy2sze znajduje pelne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 3 I lipca 2015 r. sygn.
akt: I{O/1519115, ZwaZy( bowiem nalely, 2e kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma
charakter wylqcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, anie za! prewencyjny.
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ
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ls,Czywobiekciejestwyznaczonemiejscenaszatniedlapracownik6w?
OdpowiedZ - tak

16. Czy szatnie s4 w odpowiednim stanie fechnicznym ? (oSwietlenie, wentylacja)?

Odpowied2 - stan technicznY dobry,

17, czy w szatni s4 miejsca siedz4ce dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

OdpowiedZ - nie

18. Czy w szatniach bgdzie mozliwos6 ustawienia szafok dla pracownik6w ?

OdoowiedZ - tak
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19. Czy bgdzie mozliwoSi zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i nE\czyzn ?
Odpowiedz - nie

20' Czy szerokoSi przejSi w szatni migdzy dwoma rzgdarni szaf oraz gl6wnych przejSc komunikacyjnych jest
wigksza niz 1,5 m?
Oduowiedz - nie

2l.Czy szerokoS6przejSciawszatni migdz.y rzgdami szafaScian4jestwigkszanizl,l m.?
OdpowiedZ - nie

22, Czy na kazdego pracownika korzystaj4cego zszatniprzypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni
podlogi?
Odpowiedz - nie

23, Czy w sklad zespolu szatni wchodzi umywalnia?
OdpowiedZ - nie, pracownicy mog4 korzysta6 z umywalni personelu medycznego

24. Czy w szatni umywalnie s4 w odpowiednim stanie technicznym ?

Odpowiedz - nie dotyczy

25. Czy w szatni szerokoSi przejScia migdzy urnywall<ami a przeciwleglq Scian4 wynosi nie mniej niZ
1,3 m?
Odpowied2 - nie dotyczy

26' Czy w szatni szerokoSi przejScia rnigdzy dworna rzgdami Lnnywalel< wynosi nie mniej niZ2m?
Odpowiedz nie dotyczy

27 ' Czy w szatni, na kazdych dziesigciu placownil<6w najliczniejszej zrniany przypada co najmniej jedna
umywalka?
OdpowiedZ - nie dofyczy

28. Czy w sklad zespotu szatni wchodzi ponieszczenie z natryskami?
odpowiedz -- nie, pracownicy mog4 kolzystai z urnywalni personelu medycznego

29. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natlyski s4 we wlaSciwym stanie technicznym ?
OdpowiedZ - s4 w dobrym stanie technicznyrn

30. Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy nakaZdych oSrniu pracownik6w najliczniejszej zmiany
przypada co najmniej jedna kabina?
OdpowiedZ - nie dotyczy

31. Dolyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokoSi plzejScia migdzy dwoma rzgdami kabin wynosi nie
rnniej niz 1,3 m?

OdpowiedZ - nie dotyczy

32' Dotyczy potnieszczenia szatni (natryski).Czy szerokoSi przejScia migdzy umywalkami a przeciwlegl4 Scianq
wynosi nie mniej niL90 cm?
OdpowiedZ - nie dotyczy

33. Dotyczy pomieszczenia szatni (natrysl<i).czy natryski i umywalki maj4 ciepl4 wodg ?
OdpowiedZ - nie dotyczy

34. Czy jest dostgp do pomieszczenia, w kt6rym rnozna zrobii jadalnie dla pracownik6w wykonuj4cych uslugg
utrzy mania czystoSci u zamawiaj 4cego?
OdpowiedZ - brak

JeSli tak to : Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na kazdego pracownika
jedz4cego posilek ?

OdpowiedZ - nie dotyczy
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Czy w pomieszczeniu jadali s4 miejsca siedz4ce ?

OdpowiedZ - nie dotyczy

Czy w pomieszczeniu jadalni s4 umywalki ?

OdpowiedZ - nie dotyczy

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?

OdpowiedZ - nie dotyczy

35. Zwracamy sig z proSba o modyfikacje nastgpuj4cych zapis6w SWZ:
Dotyczy zapis6w SWZ,7 .Informacja o warunkach udzialu w postgpowaniu, 2 Zdolno56 techniczna lub
zawodowa.
,,O udzielenie zam6wienia publicznego mog4 ubiegai sig wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki, dotycz4ce

zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Zamawiajqay uzrra warunek za spelniony, je2eli Wykonawcawykahe,2e
naleaycte wykonal w okresie ostatnich 3 latprzeduptywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej dwie uslugi por6wnywalne zprzedmiotem zam6wienia.

Przez uslugi por6wnywalne do przedmiotu zam6wienianalely rozumiei uslugi, z kt6rych kazda spelnia lqcznie
nastgpujqce warunki:
- usluga tozsama zprzedmiotem zam6wienia - kompleksowe utrzymanie czysto$ci L1cznie z dezynfekcj4 sprzgtu,

urzqdzef i powierzchni oraz czynnoSciami pomocniczymi przy obsludze pacjenta niewymagajqcymi
przygotowania medycznego,
- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 3 000 m2
- warto6i zrealizowanego zam6wienia lub jego czgSci wynosila minimum 300 000 zl brutto kazda

Ocena spelnienia ww. warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formul4 "spelnia- nie spelnia" w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oSwiadczeniach wyszczeg6lnionych w SWZ. ZIreSci zal4czonych
dokument6w musi wynikat jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spelnil. Nie spehrienie chociazby
jednego warunku skutkowai bgdzie wykluczeniem Wykonawcy z poStgpowania,"

Prosimy o zmnieiszenie wymogu do I uslugi.

Uzasadnienie:
Posiadanie doSwiadczeniaprzez Wykonawcg w zakresie uslugi utrzymania czystoSci i wykonywania
zabieg6w sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewn4trzszpitalnego oraz innych
czynnoSci pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjent6w Swiadczy o posiadaniu odpowiedniej kadry
kierowniczej, kt6ranale|ycie zarz4dzai monitoruje realizacjg uslugi. Zamawiaj4cy przychylajqc sig do wymogu
zmniejszenia wymagaf do 1. ustrugi pozwaTa zwiEkszy(, konkurencyjnoSi, lecz nie ogranicza to mozliwoSci
odpowiedniej weryfikacji posiadanych kwalifrkacj i Wykonawcy.

W przvpadku braku zgody prosimy o zmiane w zapisach SWZ:
,,O udzielenie zam6wienia publicznego mog4 ubiegai sig wykonawcy,ktorzy spelniaj4 warunki, dotycz4ce

zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj4cy vzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykale, 2e

nale|ycie wykonal w okresie ostatnich 3lalprzed uplywerr terminu skladania ofert, a jeleli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej dwie uslugi por6wnywaln4zprzedmiotem zam6wienia.
Przez uslugi por6wnywalne do przedmiotu zam6wienia nalezy rozumied uslugi, z kt6rych jedna spelnia lqcznie
nastgpuj4ce warunki:
- usluga toZsama z przedmiotem zam6wienia - kompleksowe utrzymanie czysto6ci l4cznie z dezynfekcj4 sprzgtu,

urz4dzeh i powierzchni oraz czynnoSciami pomocniczymi przy obsludze pacjenta niewymagaj4cymi
przygotowania medyczne go,
- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 3 000 m2
- wartoSi zrealizowanego zam6wienia tub jego czgSci wynosila minimum 300 000 zl brutto.
Druga usluga musi sDelniad lacznie nastepuiace warunki:
- kompleksowe utrzymanie czystoSci tr4cznie z dezynfekcj4 sprzgtu, urz4dzen i powierzchni,
- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 3 000 m2
- wartoS6 zrealizowanego zam6wienia lub jego czgSci wynosila minimum 300 000 zl brutto.
Ocena spelnienia ww. warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formul4 "spelnia- nie spetnia" w oparciu o
informacje zawarle w dokumentach i oSwiadczeniach wyszczeg6lnionych w SWZ. Ztre{ci zal4czonych
dokument6w musi wynikat, jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spetnit. Nie spelnienie chociazby
jednego warunku skutkowai bgdzie wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania."
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSWZ
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36. Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w kt6rym molna zrobi( magazyn dla 6rodk6w chemicznych?
Odpowied2 - tak

JeSli tak to:
Czy wlw pornieszczenie jest w dobrym stanie technicznym? (posadzka, Sciany).
Odpowiedz - tak

Czy wlw pomieszczeniu mozna swobodnie rozmieicii palety i regaly, na kt6rych bgd4
Srodki chemiczne ?

odpowiedl - tak

Czy w pomieszczeniu jest dostgp do bie24cej wody ?

OdpowiedZ - tak

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja.
OdpowiedZ - brak

Prosimy o podanie warunk6w korzystania zpomieszczenia (np. udostgpnienie, dzier2awa- kwota) i jego
wymiary.
OdpowiedZ - udostgpnienie,

37 . Czy Zamawiaj4cy w czasie tlwania kontralctu planuje remonty z wl4czeniami powierzchni do sprz4tania?
Maj4ce wptyw na warto6c miesigcznego ryczahu za uslugg - nie ujgte w SWZ. Jezeli odpowiedZ jest TAK,
proszg o podanie szacunkowej wielkoSci powierzchni przeznaczonej do remontu?
OdpowiedZ - Zamawiajqcy na obecn4 chwilg nie posiada wiedzy na temat planowanych remont6w.

Prosimy o podanie nazry Wykonawcy realizuj4cego uslugg sprz4tania.
OdpowiedZ-konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. zo.o. WloclawiOptimaCare Sp. zo.o. Wroclaw

38. Prosimy o podanie miesigcznej stawki za uslugg sprz4tania obowi4zuj4cej/poprzednio obowi4zuj4cej umowy
w kwocie netto i brutto, z podaniem ceny za 7 m'.
OdpowiedZ - obecnie obowi4zuj4ca umowa zawatla jest w wigkszym zakresie wykonywania uslugi
powigkszona o kompleksowe utrzymanie czystoici, transport wewngtrzny oraz czynnoici pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul.
Starowiejskiej /5. WartoSd calej uslugiwynosi: 240160,30 zlnetto,250 620,51zlbruto.

39. Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w kt6rym mo2na zrobic magazyn dla Srodk6w chemicznych ?

JeSli tak to: Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, 6ciany)
Czy wlw pomieszczeniu moZna swobodnie rozmiescii palety i regaly, na kt6rych bgd4 Srodki
chemiczne ?

Czy w pomieszczeniu jest dostgp do biez4cej wody ?

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja
Odpowied2 - brak

40. Czy na obiekcie jest dostgpne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonuj4cych usiugg
utrzymania czystoSci u zamawiaj4cego?
ieSli tak to: Czy oSwietlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?

Czy w pomieszczeniu mozna w komfortowy spos6b dla pracownika ustawii stanowisko z komputerem?

Czy do stanowiska z komputerem bgdzie swobodny dostgp?
OdpowiedZ - brak

41. Czy urz4dzenia szpitalne oraz dzier2awione od Zamawiajqcego, zktory bgd4 korzystai pracownik
Wykonawcy s4 w dobrym stanie technicqnym? Czy do w/w sprzgtu s4 instrukcje uzytkowania z uwzglgdnieniem
tematyki BHP?
OdpowiedZ - nie dotyczy

42. Dolyczy sprzQtu dzier2awionego od Zamawiaj4cego. Czy do w/w sprzgtu zostanie nam przekazana
dokumentacja ? (instrukcje u2ytkowania , ksi4Zki przegl4d6w itp,)
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OdpowiedZ - nie dotyczy

43. Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy b9d4 wykonywad prace na wysokoSci powyzej lm ?

OdpowiedZ - tak

44 . Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy b9d4 wykonywai prace na wysoko3c i powy2ej 2 m '|

OdpowiedZ - tak

45, Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy b9d4 wykonywa6 prace na wysokoSci powyzej 3 m ?

Odpowied2 - tak

46. Czy w ramach uslugi Wykonawca ma myi oprawy larnp lub inne urz4dzenia bgdqce pod napigciem? JeSli lak

to czy'Zamawiaj4cy zaf,ewnia osobg (konserwatora) kt6ra bgdzie zdejmowai te oprawy? W wypadku kiedy nie

ma takiej osoby, to czy mozliwe jest wyl4czenie zasilania na czas prac?"

OdpowiedZ - tak, zdejmowanie opraw po stronie wykonawcy

47. prosimy o informacjg, czy Zamawiaj4cy dopuSci preparat nabazie skazonego etanolu do mycia i dezynfekcji

promiennik6w lamp bakteriob6jczych?
OdpowiedZ - tak

48. prosimy o informacjg jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydlo w plynie wystgpuj4 u

Zamawiajqcego?
OdpowieiZ _-Zamawiaj4cy posiada dozowniki r62nychproducent6w, dozowniki z mo2liwoSci4 wlewania mydla

do pojemnik6w.

49. Prosimy o sprecyzowanie, iZ w ramach czgSci 10, pkt. 10.1, ppkt. 7 SIWZ-,'Harmonogram sptz4taniaz

podzialem na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych ,,Harmonogram sprz4tania

z podzialem na czynno$ci wykonywane dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych" Wykonawca ma

obowi4zek zal4czy( do oferty Plany Higieny (dla ka2dego tematu odrgbny dokument) zawieraj4ce wszystkie

czynnoSci opisane w SIWZ zprzyp\sem do ka2dej zczyrnoici nazw Srodk6w dezynfekcyjnych, myj4cych,

"tyrt"t4"y"h. 
konserwuj4.y"h, kt6ry.i bgd4 one wykonywane oraz stosowany ptzy wykonaniu poszczeg6lnych

czynno6ci sprzgt.
OdpowiedZ - tak

50. Jakiego rodzaju w6zki transpoftowe zapewni4 Wykonawca?

Odpowied2 - w6zki do transpottu zapewnia Wykonawca

57. Czy do obowi4zk6w Wykonaw cy nalely ekstrakcyjne pranie 2altzji, rolet, verlikali? JeSli tak, czy

Zamawiajqcy potwierdza, 2e do obowi4zk6w Wykonawcy nale|y zapewnienie specjalistycznego sprzqtu i
preparat6w specjalnie do tego celu przeznaczonych?

OdpowiedZ - tak

52. Czy Zamawiaj4cy potwierdza, ze preparaly dezynfekcyjne stosowane przez WykonawcA musz4 posiadai

spektrum dzialania stosowne do zagro2enta?

OdpowiedZ - tak

53, Czy Zamawiaj4cy potwierdza, i2 preparaty stosowane do powierzchni maj4cych kontakt z 2ywnoSci4 musz4

byi dopuszczone do u2ycia na ww. powierzchniach?

OdpowiedZ - tak
54. Prosimy o potwierdzenie,2e preparaty dezynfekcyjne stosowane na oddzialach dziecigcych i

noworodkowyih/neonatolo gicznychmusz4 posiadai d rpuszczenie do stosowania w tych oddzialach.

OdpowiedZ - nie dotyczy

55. Kto zapewnia Srodki do dezynfekcji r4k ? JeSli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju' jakiego

producenti dozowniki na Srodki do dezynfekcji r4k wystgpuj quZamawiaj4cego ?

OdpowiedZ - Srodki do dezynfekcji r4k zapewniaZamawiaj4cy

56. prosimy o podanie czgstotliwoSc i z jak4 Wykonawca ma wykonywai dezynfekcj 9 pomieszczef przez

zarnglawianie.
OdpowiedZ - w razie potrzebY
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57, Prosimy o podanie czgstotliwoSci z jak4 Wykonawca ma wykohywai czynno6ci opisane w:
a)zal.nr l0temat I str.6-7- oddziaty Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 -zakres praaoraz str.8 pkt II

- zakres czynnoSci podstawowych w utrzymaniu czystoSci, wymagany przy realizacji przedmiotu zam6wienia

b) zal. nr 10 temat 2 str.9 - oddzialy Szpitala przy ul, Bema22- utrzymanie czystoSci oraz str. 9-10 pkt
II zakres czynnoSci podstawowych w utrzymaniu czystoSci, wymagany przy realizacji przedmiotu zam6wienia

c) zal. nr l0 temat 3 - str. 11-12 zakres prac dla pozostalych plac6wek SPZOZ
odpowiedZ - czgstotliwoSi powinna zostai okreSlona w planach higieny przez Wykonawca

58. Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcj i przez zanurzenie, np. basen6w, kaczek, misek nerkowatych?
Odpowi edZ - Zamaw iajEcy

59. Kto odpowiada za mycie naczyi? Jal< odbywa sig mycie naczyh. rgaznie czy w zmywatkach ? Kto zapewnia

Srodki do mycia naczyir ? Jeaeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiaj4cy?

OdpowiedZ - zamycie naczyn odpowiada Zamawiaj4cy

60. Jakiego producenta myjnie - dezynfektory do kt6rych niezbgdne Srodki zapewnia Wykonawca wystgpuj4 u

Zamawiaj4cego?
OdpowiedZ - myj nie-dezynfektory Arj oHuntleigh

61. Prosimy o potwierdzenie, i2 preparaty do konserwacji podl6g (opr6cz podt6g drewnianych
i przewodzqcych) musz4 posiadai wlaSciwoSci antypoSlizgowe i odporne na dezynfekcjg
odpowiedZ - tak

62, Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki do prania mop6w i Scierek i
odzteLy ochronnej ?

OdpowiedZ - nie

63. Czy w zakres uslugi wchodzi mycie okien na wysokoSciach wyrnagaj4cy uZycia technik alpinistycznych lub

specjalistycznego sprzgtu ( podnoSniki). JeSli tak, proszg podai ich melraz i krotnoS6 mycia/rok.
OdpowiedZ - tak

64. Czy Wykonawca odpowiada zawaaenie odpad6w ? JeSli tak, Io Czy Wykonawca zapewnia wagi do wahenia

odpad6w ?

OdpowiedZ - tak

65. Prosimy o podanie nazry Wykonawcy realizuj4cego uslugg sprz4tania.

OdpowiedZ - konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. z o.o. Wroclaw i Optima Care Sp. z o.o. Wroclaw

Zamawiajqcy

DYRE
Samodzielne
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