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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony
na "kompfeksowe utrzymanie czystoSci, transport wewngtrzny oraz czynnosci pomocnicze przy obsludze
pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul.
Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz czynnosci pomocnicze przy obsludze pacjenta
niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema22 w Siedlcach
oraz kompleksowe utrzymanie czystoSci w plac6wkach SPZOZ Siedlce" - znak sprawy utrzymanie
czystofci/18/2021.

Zatnawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dziatajqc na podstawie art, 135 ust. 6

ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. po2.2019 ze zm.), udostgpnia poni2ej
tref(, zapyta'h do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaSnieniami:

Pytanie 1 Wnosimy o wyrazenie zgody na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w
przypadku naglych i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg,
wynikaj4cych z przyazyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na Zqdanie).
KoniecznoSi zachowania wymogu zatrudnienia wyh4cznie na umowg o pracA w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niernozliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidziet ile os6b
bgdzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowg o pracg poprzedzane jest
spetnieniem szeregu wymagari m, in. wykonaniem i dostarczenia badafi lekarskich z zakresu medycyny
pracy, azy szlcolefl BHP, co w sytuacjach naglych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwiqzku z
powyzszym wnosimy jak na wstgpie.

OdpowiedZ -lak,Zamawiaj4cy wyralazgodg na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w
przypadku naglych i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na umowQ o pracg,
wynikaj4cych z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na21danie)

Pytanie 2 Zwracamy sig z proSb4 o wprowadzenie w $13 wzoru umowy zapisu umozliwiaj4cego stronom
rozwi4zarie umowy z 3-miesigcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wplowadzenie nastgpuj4cego zapis:
,,Kahda ze stron moze wypowiedzie( umowg z walnych powod6w z zachowaniem 3-miesigczrego okresu
wypowiedzenia."Nale2y zauwa2y6, Ze w momencie zawierania umowy strony nie s4 w stanie przewidzie(
wszystkich okolicznoSci oraz czynnik6w mog4cych miei negatywny wptyw na wykonywanie zobowiqzah
umownych dla kaZdej ze stron, jak r6wniez w spos6b kompleksowy i wyczerpuj4cy uregulowa6 procedury
postgpowania w takich wypadkach, Wprowadzenie moZliwoSci rozwi1zania umowy za wypowiedzeniem ma na
celu stworzenie podstaw prawnych do zakofczenia stosunku prawnego pomigdzy sffonami, jeZeliz okreslonych
powod6w nie s4 one zainteresowane dalszym kontynuowaniem wsp6lpracy na dotychczasowych warunkach.
Obowi4zuj4ce przepisy ustawy prawo zam6wieri publicznych nie zawieraj4 w tym zakresie Zadnychzakaz6w.

OdpowiedZ - tak, zgodni e z zapisami par. 10 wzoru umowy
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pytanie 3 Prosimy Zamawiajqcego o potwierdzenie, 2e Wykonaw"u ]:'.t^':qo*iq':uny 
zlozyt na wezwanie

dokumenty wymienione * roiatiit" 9 pkt. 9.3,w terminir nie kr6tszym niZ 10 dni'

OdpowiedZ - tak

ego
oo
nia.

odpowiedz - nie, na etapie skladania ofert zamawiaj4cy nie posiada wiedzy na temat planowanych wyl4czeh

powierzchni.

nformacj i tj',,(...) WYkonawca

wYkaz os6b zatrudnionYch na

: ,, ('..) WYkonawca, do ka2dej

wYkonuj4ce zam6wienie s4

OdpowiedZ - zgodnie zSWZ

podwykonaw owyzszym ProslmY

obowi4zek w konawc6w dotYczYj

szczegblnoSc zasobY lub kt6rYch

niskiej ceny.

OdpowiedZ - tak

umowy. W doktrYnie

PrzY Prezesie Urzgdu

ffil;Iil};*j-T
019 r prawo zam6wiefr publicznych, kt6re mo2e byi
wania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie art'

adq
epe

^5,ieo

kompensacyjny, a nie zaS prewencyjny'

Odpowiedz - zgodnie z zapisami SWZ'
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jeZeli wykonawcawykazywal znaczqce lub uporczywe niedoci4gnigcia w spelnieniu istotnego wymogu w ramach
wczeSniejszej umowy w sprawie zam6wietia publicznego, wczeSniejszej umowy z podmiotem zamawiaj4cym lub
wczeSniejsz4 umow4 w sprawie koncesji, kt6re doprowadzily do wczeSniejszego rozwi4zania tej wczeSniejszej
umowy, odszkodowair lub innych por6wnywalnych sankcji; Przeslanka okreSlona w art.57 ust. 4 lit, c dyrektywy
stanowi podstawg dla wprowadzenia w ustawie PZP przeslanki, o kt6rej mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5)PZP,
natomiast okreSlona w art. 57 ust.4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 109 ust. I pkt 7)Pzp.
Przeslanki zatl.art. l09ust. 1 pkt5)i7)PZP podobniejakpozostaleprzeslanki fakultatywneprzewidzianew
ww. postgpowaniu pozwalaj4 na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy.

Postawa wykonawcy, stopief nale|ytego b4dZ nienaleZytego wykonania umowy o zam6wienie publiczne, czyli
aspektu jakoSciowego i merytorycz\ego wywi4zania siq z realizacji obowi4zku przyjgtego w zlohonej ofercie
powinny byi naczeln4 kwesti4 weryfikowanq przez Zamawiaj4cych dbaj4cych o udzielanie zam6wieh
publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom. Zamawiaj4cy bgd4cy szpitalem w szczegolny sposdb

powinien zwroci(, uwagg na ryzyka zwi4zane z nienale?ytym wykonywaniem uslug bgd4cych przedmiotem
zam6wienia. Ryzyko sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrohenie zdrowia i Zycia pacjent6w
spowodowane dezorganizacj4pracy plac6wki wynikaj4ca znienale|ylego wykonania uslugi bgdqcej przedmiotem
zam6wienia, moae narazii szpital na powazne konsekwencje. Zamawiaj4cy jako gospodarz postgpowania -

powinien zapewtit sobie jak najszerszy katalog narzgdzi przewidzianych prawem, co umozliwi mu gruntown4
weryfikacjg potencjalu wykonawc6w oferuj4cych swoje uslugi oraz ewentualn4 eliminacjg tych wykonawc6w,
kt6rzy nie wykonali lub nienalezycie wykonali zam6wienia publicznego. W naszej ocenie tak szerokie podejScie
do aspektu badania wiarygodnoSci wykonawc6w skladaj4cych ofertg zminimalizuje po stronie Zamawiajqcego
ryzyko wyboru Wykonawcy, kt6ry ma juZ w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o

zam6wienie pubf iczne, wlqcznie z zatrzymaniem gwarancji nale2ytego wykonania, naraZaj4c zamawiaj1cego z
segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo powazne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. Brak w
przedmiotowym postgpowaniu fakultatywnych przeslanek wykluczenia wykonawc6w na podstawie art. 109 ust. l
pkt 5) i 7)PZP spowoduje brak realnej mozliwoSci weryfikacji przezZamawiaj4cego negatywnego doSwiadczenia
Wykonawc6w. Dodatkowo uwzglgdnienie przywolanej powyhej przeslanki stanowi realizacjg obowi4zku
Zamawiajqcego wynilcaj4cego r6wnie2 z norm udzielania zam6wienia przewidzianych w art. 44 ust. 3 pkt I

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z
przywolanym przepisem ,,Wydatkowanie powinno byd dokonywane w spos6b celowy i oszczgdny, z

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w, optymalnego doboru metod i Srodk6w
sluz4cych osi4gnigciu zaloaottych cel6w, w spos6b umozliwiaj4cy terminow4 realizaejg zada(.". Maj4c na

wzglgdzie Pafistwa uzasadniony interes polegaj4cy na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakl6conego
Swiadczenia uslug medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powy2ej

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SW Z

Pytanie 9 Zgodnie aft, 436 ust, 3 Zamawiaj4cy ustanowil maksymaln4 wysoko6i kar umownych na poziomie a2

20 Yo warto(;ci umowy, wnosimy o wl4czenie zapisu do projektu umowy; ,, N,qczrra maksymalna wartoSd kar
umownych nie moZe przekroczy(, 10% wartoSci, umowy brutto". Obecny zapis powoduje, iz Wykonawcy
zostaje naliczona wylsza kara umowna za nieprawidlow4 realizacjg niL w przypadku nie zrealizowania jej.
Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokoSci kar umownych

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 10 Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracownik6w?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 77Czy szatnie s4 w odpowiednim stanie techlicztym? (oSwietlenie, wentylacja)?

OdpowiedZ - stan techniczny dobry, brak wentylacji

Pytanie l2Czy w szatni s4 miejsca siedz4ce dla co najmniej S}Vozatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

OdpowiedZ - pomieszczenie szatni ma okolo 10m2

Pytanie l3Czy w szatniach bgdzie mo2liwo56 ustawienia szafek dla pracownik6w ?
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OdpowiedZ - tak

pytanie l4Czy bgdzie mozliwoSi zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mqirczyzn2

OdpowiedZ - nie

pytanie 15Czy szerokoS6 przej6c w szatni migdzy dwoma rzgdami szaf oraz gl6wnych przejS'C komunikacyjnych

jest wigksza niz 1,5 m?

Odpowiedz - szafy ustawione s4 przy Scianach

Pytanie l6Czy szerokoSi przej6cia w szatni migdzy tz1dami szaf a Scian4 jest wigksza rri? l'1 m' ?

OdpowiedZ - szafy ustawione sqptzry Scianach

pytanie l1Czynakazdegopracownikakorzystaj4cegozszatniprzypadaconajmniej0,5m2wolnejpowierzchni
podlogi?

OdpowiedZ - pomieszczenie szatni ma okolo 10m2

Pytanie 18Czy w sktad zespolu szatni wchodzi umywalnia?

OdpowiedZ - nie, lazienka znajduje sig w s4siedztwie lub bezpoSrednio na oddzialach

Pytanie lgczy w szatni umywalnie s4 w odpowiednim stanie technicznym ?

OdpowiedZ - lazienki s4 w dobrym stanie technicznym

pytanie 20Czy w szatni szerokosi przejScia migdzy umywalkami a przeciwlegl4 6cian4 wynosi nie mniej ni| 7,3

m?

OdpowiedZ - w szatni brak jest umywalek znajduj4 sig w s4siedztwie

pytanie 2lCzy w szatni szerokoS6 przejlciamigdzy dwoma rzgdami umywalek wynosi nie'mniej ni22 m?

OdpowiedZ - lazience jest I umywalka

pytanie 22Czy w szatni, nakaLdych dziesigciu pracownik6w najliczniejszej zmrany przypada co najmniej jedna

umywalka?

OdpowiedZ - w szatni brak umywalek, oddzielna lazietrka

Pytanie 23Czy w sklad zespolu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

OdpowiedZ - natryski znajduj4 sig w s4siedztwie szatni lub na oddzialach

pytanie 24Dotyczy pomieszcze.niaszatni(natryski). Czy natryski s4 we wlaSciwym stanie technicznym?

OdpowiedZ - natrysk znajille sig w lazience lub na oddzialach ijest w dobrym stanie technicznym

pytanie 25Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski), Czy na ka2dych oSmiu pracownik6w najliczniejszej zmiany

przypadaco najmniej jedna kabina?

,t i,1 rr. )



OdpowiedZ - w laztence znajduje sig 1 kabina

Pytanie 26DoIyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokoSd przejScia migdzy dwoma rzqdami kabin wynosi
-i^,--i-; -i+ I 1*orlrv rrrrrrr.l rrlz rrJ rrr:

OdpowiedZ - w lazience znajduje sig I kabina

Pytanie 2TDotyczypomieszczen ia szatni(natryski).Czy szerokoSd przejdcia migdzyumywalkami a przeciwlegl4
Scian4 wynosi nie mniej niz 90 crn?

OdpowiedZ - w pornieszczeniu znajduje sig I umywalka

Pytanie 2SDotyczy pomieszczenta szatni (natryski).Czy natryski i umywalki maj4 ciepl4 wodg?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 29Czy jest dostgp do pomieszczenia, w kt6rym mo2na zrobi6 jadalnie dla pracownik6w wykonuj4cych
uslugg utrzymania czystoSci u zamawiajqcego?

OdpowiedZ - jest pomieszczenie socjalne o powierzchnl 12m2.

JeSli tak to:Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej l,l m2 powierzchni naka|dego pracownika jedz4cego

positek ?

OdpowiedZ - ponrieszczenie socjalne o powierzchni l2m2

Czy w pornieszczeniu jadali s4 miejsca siedz4ce ?

OdpowiedZ - tak

Czy w pomieszczeniu jadalni s4 urnywalki ?

OdpowiedZ -jest 1 umywalka

Czy w jadalni jest zlewozurywak ?

OdpowiedZ - brak

Czy w jadalnijest urz4dzenie do podgrzewania posilk6w?

Odpowiedz Zamawiajqcy nie zapewnia urz4dzen do podgrzewania

Czy w jadalni s4 szafl<i do przechowywania zywnoSci?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 30Czy jest w obiekcie ponrieszczenie, w kt6rym mozna zrobi(,magazyn dla Srodk6w chemicznych ?

OdpowiedZ - tak

Czy wlw pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, Sciany)

OdpowiedZ - tal<
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Czy wlw pomieszczeniu moZna swobodnie rozmie6cii palety

OdpowiedZ - pomieszczenie ma 16m2, s4regaly

Czy w pomieszczeniu jest dostgp do bieZ4cej wody ?

Odpowied2 - tak

irega\y, na kt6rych bgd4 Srodki chemiczne ?

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja

Odpowiedl - tak

pytanie 31Czy na obiekcie jest dostgpne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonuj4cych uslugq

utrzymania czystoSci u zamawiaj4cego?

OdpowiedZ - tak

JeSli tak to.. czy oswietlenie w pomieszczeniu zapewnia komfoft pracy wzrokowej ?

Odpowiedz - tak

Czy w pornieszczeniu mozna w komfoftowy spos6b dla pracownika ustawi6 stanowisko z komputerem?

Odpowiedz - tak

Czy do stanowiska z komputerem bgdzie swobodny dostgp?

OdpowiedZ - tak

pytanie 32Czy urz4dzenia szpitalne oraz dzierlawione od Zamawiaj4eego, zkt6ry bqd4 kol'zystai pracownik

Wykonawcy s4 w dobryrn stanie technicznym? Czy do w/w sprzgtu s4 instrukcje uzytkowania z

uwzglgdnieniem tematYki BHP?

OdpowiedZ _ Zamawiajqcy nie dzier?awiwzqdzeir. udostgpnia myjnig-dezynfektor, wz4dzenie posiada instlukcjg

pytanie 33Dotyczy sprzgtu dzier?awionego od Zamawiaj4cego. Czy do w/w splzgtu zostanie nam ptzekazana

dokumentacja ? (instrukcje u2ytkowania , ksi4zki przegl4d6w itp')

OdpowiedZ * brak sprzgtu dzier2awionego

Pytanie 34Czy naobiekcie pracownicy wykonawcy bgdq wykonywa6 prace na wysokosci powy2ej 1m?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 35Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy bqd4 wykonywai prace na wysokoSci powyhel 2 m?

Odpowied2 - tak

Pytanie 36Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy b9d4 wykonywai prace na wysokoSci powy2ej 3 m?

OdpowiedZ - tak

pytanie 37Czy w ramach uslugi Wykonawca ma my6 oprawy lamp lub inne vz4dzenia bqd4ce pod napigciem?

feSU tat to czy Zamawiaj4cy iapewrria osobg (konserwatora) kt6ra bgdzie zdejmowai te oprawy? W wypadku
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kiedy nie ma takiej osoby, to czy rnolliwe jest wyl4czenie zasilania naczas prac?"

Odpowied2 - do zadan Wykonawcy taleZy mycie opraw i urzEdzen. Wykonawca we wlasnym, zakresie

wykonuje prace, brak mozliwo6ci wyl4czenia zasilania

Pytanie 38 Prosirny o informacjg, czy Zamawiaj4cy
i dezyn fekcj i prom i enn il<6w lamp bakteriob6j czych ?

OdpowiedZ - tak

dopuSci preparat na bazie skaZonego etanolu do mycia

Pytanie 39 Prosirny o informacjg jakiego rodzaju,jakiego producenta dozowniki na mydlo w plynie wystgpujq

Zamawtajqcego?

OdpowiedZ Zamawiajqcy posiada dozowniki r6znych producent6w, dozowniki z mozliwoSci4 wlewania mydla

do pojemnika

Pytanie 40 Prosi my o sprecyzowanie, i2 w ramach czgsci 10, pkt. 10.1, ppkt. 7 SIWZ -,,Harmonogram
sprzqtania z podzialen na czynnoSci wykonywane dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych" Wykonawca
ma obowiqzek zai4czy( do oferty Plany Higieny (dla kaZdego tematu odrgbny dokument) zawierajqce wszystkie

czynnoSci opisane w SIWZ z przypisem do kaZdej z czynnoSci nazw Srodk6w dezynfekcyjnych, myj4cych,

czyszczqcych, konserwuj4cych, kt6rymi bpdA one wykonywane oraz stosowany przy wykonaniu
poszczeg6lnych czynnoSci sprzgt.

OdpowiedZ - tak, harmonogram sprzqtania - dla kazdego tematu odrgbny dokument

Pytanie 41 Jakiego rodzaju w6zki transportowe zapewnia Wykonawca?

OdpowiedZ - w6zki do transportu zapewnia Wykonawca

Pytanie 42Czy do obowi4zk6w Wykonawcy nalely ekstrakcyjne pranie Zaluzji, rolet, verlikali? JeSli tak, czy

Zamawiajqcy potwierdza, 2e do obowi4zk6w Wykonawcy nale|y zapewnienie specjalistycznego sprzgtu i
preparat6w specj alni e do tego cel\ przeznaczonych?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 43Czy Zanawiajqcy potwierdza, ze preparaty dezynfekcyjne stosowane przez WykonawcA musz4

posiadai spektrum dztalania stosowne do zagrohenia?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 44Czy Zamawiaj4cy potwierdza, i2 preparaty stosowane do powierzchni majqcych kontakt z Zywno!;ciq

musz4 byi dopuszczone do uZycia na ww. powierzchniach?

OdpowiedZ - tak

Pytanie 45Prosimy o potwierdzenie, ze preparaly dezynfekcyjne stosowane na oddzialach dziecigcych i
noworodkowychineonatologicznych musz? posiadai dopuszczenie do stosowania w tych oddzialach.

OdpowiedZ - tak

Pytanie 46Kto zapewnia Srodki do dezynfekcji r4k ? JeSli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego

producenta dozowniki na Srodki do dezynfekcji r4k wystgpuj qu Zamawiaj4cego?

OdpowiedZ - Srodki do dezynfekcj i r4k zapewnia Zamawiaj1cy
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Pytanie 47Czy do obowi4zk6w Wykonawcy naleizy przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczen przez

zamglawianie? JeSli tak, to w jakich pomieszczeniach i z jak1 czgstotliwo6ci4?

Odpowiedz - tak, w razie potrzeby

Pytanie 48 Prosimy o podanie czgstotliwoSciz jakq Wykonawca ma wykonywa6 czynnoSci opisane w: a) zal. nr

10 temat 1 str. 6-7-oddzialy Szpitalaprzy ul. Starowiejskiej 15 - zakres prac oraz str. 8 pkt II -zakres czynno3ci

podstawowych w utrzymaniu czystoSci, wymagany przy realizacji przedmiotu zam6wienia b) zal. nr 10 temat 2

str. 9 - oddziaty Szpitala przy ul. Bema 22-utrzymanie czystoSci oraz str. 9-10 pkt ll -zakres czynnoSci

podstawowych w utrzymaniu czystoSci, wymagany przy realizacji przedmiotu zam6wienia c) zal. nt 10 temat 3 -
str. 1 l-12 -zakres prac dla pozostalych plac6wek SPZOZ

OdpowiedZ - czQstotliwosi powinna zosta6 okreSlona planach higieny przez Wykonawca

Pytanie 49Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcjiprzezzanurzetie, np. basen6w, kaczek, misek nerkowatych?

OdpowiedZ - Zamaw iaj4cy

Pytanie 50Kto odpowiada za mycie naczyfr? Jak odbywa sig mycie naczy(r - rgcznie czy w zmywarkach ? Kto

zapewnia Srodki do mycia naczyir ? Jezeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada

Zamawiajqcy?

OdpowiedZ - mycie naczyirnale2y do personelu Zamwiaj1cego

Pytanie 5lJakiego producenta myjnie - dezynfektory do kt6rych niezbgdne $rodki

wystgp uj 4 u Zamaw raj Ece go?

Odpowied2 - Zamawiajqcy posiada myjnie dezynfektory Getinge Tornado, Steelco

T'ornado, macerator Quattro Greenpol

zapewnia Wykonawca

BPl00, ArioHuntleigh

Pytanie 52Prosimy o potwierdzenie, i2 preparaty do konserwacji podl6g (opr6cz podl6g drewnianych i

przewodz4cych) musz4 posiadai wlaSciwoSci antypoSlizgowe i odporne na dezynfekcjq

Odpowied2 - tak

Pytanie 53Czy Zamawiaj1cy dopuszcza zamontowanie na

Scierek i odziety ochronnej ?

OdpowiedZ - nie

terenie Szpitala pralko-suszarki do prania mop6w t

Pytanie 54Czy w zakres uslugi wchodzi mycie okien na wysokoSciach wymagajqcy u2ycia technik

alpinistycznych lub specjalistycznego sprzgtu ( podnoSniki). JeSli tak, proszg podai ich metrai. i

krotnoSi mycia/rok.

OdpowiedZ - tak, szpital na ul. Starowiejskiej i Bema, budynek administracji, minimum 4 razy w roku

Pytanie 55Czy Wykonawca odpowiada za wazenie odpad6w ? JeSli tak, to Czy Wykonawca zapewnia wagi do

wa2enia odpad6w ?

OdpowiedZ - Wykonawca odpowiada za transport odpad6w do punktu skladowania i waLenia, wagq zapewnia

Zamawiaj4cy

Pytanie 56Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodg na zaztaczenie tylko sekcja alfa w zakresie kryteri6w kwalifikacji
czgsci IV JEDZ bez koniecznoSci uzupelniania czgsci IV A-D. Wykonawca po6wiadcza og6lne spelnienie

kryteri6w kwalifrkacj i.
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OdpowiedZ- nie, dokr,rment" JEDZ nalezy wypelnii wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 3 SWZ

Py'tanie 57Zarcawiaj1cy w Rozdziale 10, pkt. 10.1, ppkt. I SWZ wymaga zalqczenia do oferfy planu higieny.

Prosimy o potwieldzenie, Ze w przypadku gdy plan higieny bqdzie niezgodny z wymaganiami

Zanaw iaj 4c ego, oferta po d I e ga6 b gdzi e odrzucen i u ?

OdpowiedZ - tak

.),

Pytanie 58Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e

sanitarnych(natryski, toalety), brudownikach

OdoowiedZ - tak

preparaty chlorowe nale|y u|ywac jedynie w pomieszczeniach

oraz do inaktywacji materialu biologicznego (opr6cz moczu)?

pytanie 59 Prosimy o potwierdzenie, i2 w pomieszczeniach przynalel4cych do obszaru ,,bardzo wysokiego

ryzyka", tj. np.: blol< operacyjny, sanitariaty,WC, pomieszczenia sktadowania odpad6w, itp. nalezy uLywa(

wyl4cznie preparat6w o spektt'um dzialania B,F,Tbc,V (w tym Polio)?

OdpowiedZ tak

Pytanie 59 Dotyczy zapis6w SWZ,T.lnformacja o warunkach udzialu w postgpowantu,T.2'2 Zdolno6i

techniczna lub zawodowa.

,,...O udzielenie zam6wienia publicznego mog? ubiegad sig wykonawcy,kt6rzy spetniaj4 warunki, dotyczqce

zdolnoSci technicznej lub zawodow ej. Zamawiaj4cy vzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawaa wykaze, Ze

nale1ycie wykonal w okresie ostatnich 3latprzeduplywem terminu skladania oferl, a jeZeli okres prowadzenia

dziatalno$ci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej dwie uslugi por6wnywalne z przedmiotem zam6wienia'

Przez uslugi por6wnywalne do przedmiotu zam6wie nia naleZy rozumiei uslugi, z kt6rych kaZda spelnia l4cznie

nastgpuj4ce warunki:

- usluga Io4sama z przedmiotem zam6wienia - kompleksowe utrzymanie czystoSci l1cznie z dezynfekcj4 sprzgtu,

urz1dzeh i powierzchni, transpoftem wewngtrznym oraz czynno6ciami pomocniczymi przy obsludze pacjenta

ni ewynr agaj 4cym i przy goto wan i a tn edyczne go,

- powierzchnia objgta ustug4 - minitnum 5 000 m2,

- warloSi zrealizowanego zam6wienia lub jego czgsci wynosila minimum 3 600 000 zl brutto..."

Prosimv o zmnieiszenie wyrnogu do I uslugi.

Uzasadnienie:

Posiadanie do$wiadczeniaprzezWykonawcg w zakresie kompleksowego utrzymania czystoSci l4cznle z

dezynfekcj4 sprzgtu, urz1dzeft i powierzchni, transportem wewngtrznym oraz czynnoSciami pomocniczymi

przy obsludze pacjenta niewymagaj4cymi przygotowania medycznego Swiadczy o posiadaniu odpowiedniej

kadry kierow niczej, kt6ra nalezycie zarz4dza i monitoruje realizacjg uslugi. Zamawiaj4cy przychylaj4c sig do

wymogu zmniejszenia wymagari do 1 . uslugi pozwala zwigkszyt konkurencyjnoSi, lecz nie ogranicza to

m oZli woSci odpowi edn iej weryfi kacj i posiadanych kwalifi kacj i Wykonawcy.

W przvpadku braku zqodv prosimv o zmiane w zapisach SWZ:

,,,. . O udzielenie zam6wienia publicznego mog4 ubiegai sig wykonaw cy, kt6rzy spelniaj4 warunki, dotyczqce
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zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj4ay uzrTa warunek za spelniony, je2eli Wykonawcawyka|e,2e

nale2ycie wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia

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

przez uslugi por6wnywalne do przedmiotu zam6wienianale|y rozumiei uslugi, kt6re spelniaj4 nastgpuj?ce

warunki:

- 1 usluga w zakresie- kompleksowe utrzymanie czystoSci lqcznie z dezynfekcj4 sprzgtu, wzqdzen i powierzchni,

transportem wewngtrznym oraz czynnosciami pomocniczymi przy obsludze pacjenta niewymagaj4cymi

przygotowania medycznego,

- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 5 000 m2,

- wartoSi zrealizowanego zam6wienia lub jego czgsci wynosila minimum 3 600 000 zl brutto,

- 1 usluga w zakresie - kompleksowe utrzymanie czystoSci lqcznie z dezynfekcj4 sprzqtu, utz4dzeh i powierzchni

oraz transpoftem wewngtrznym,

- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 5 000 m2,

- wartoSi zrealizowanego zam6wienia lub jego czgrici wynosita minimum 3 600 000 zl brutto..."

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 60 Prosimy o podanie rodzaj6w i rozmiar6w dozownik6w na papier toaletowy, rgczniki paprerowe ,,22",

oraz papier w roli.

OdpowiedZ - Zamawiaj4cy posiada pojemniki r62nych producent6w, s4 to pojemniki standardowe

Pytanie 61 Prosimy o podanie Sredniego miesigcznego zu|ycia work6w na odpady wrazz podzialem na kolor

wielkoSi.

OdpowiedZ - Zamawiajqcy nie posiada wiedzy na temat miesigcznego zltLycia work6w. Uslugg wykonuje firma

zewngltzna.

Pytanie 62 Prosimy o podanie przewidywanego tenninu rozpoczgcia Swiadczenia uslugi.

Odpowiedz- Zamawiaj1cy przewiduje rozpoczgcie Swiadczeniauslugi od 01.08.2021r.

pytanie 63 Czy Zamawiaj4cy w czasie trwania kontraktu planuje remonty zwl4czeriamilwyl4czeniam\

powierzchni do sprz4tania? Maj4ce wptyw na wartoSi miesigcznego ryczahu za uslugg - nie ujgte w SWZ. Je2eli

odpowiedZ jest TAK, proszg o podanie szacunkowej wielkoSci powierzchni przeznaczonei do remontu ?

OdpowiedZ - na obecnq chwilg brak jest zaplanowanych remont6w.

Zamawiaj1cy

D V}I.H KT'N R.
Sarnoda Ea 

- tDSarnoda f,oZekl*du et{t
sri I
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