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NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-21/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Usługi kompleksowego utrzymania czystości". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

Kto zapewnia ( Wykonawca czy Zamawiający) środki do mycia, pielęgnacji, do dezynfekcji rąk oraz szampon? 

Czy pod pojęciem środki do pielęgnacji rąk Zamawiający rozumie krem do rąk czy środki myjące o 

właściwościach pielęgnujących? 

Odpowiedz: Wykonawca zapewnia tylko środki do mycia rąk (dotyczy mydła ogólnie dostępnego dla 

pacjentów). W związku z powyższym 2 pytanie jest niezasadne.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający do dezynfekcji promiennika lamp bakteriobójczych dopuście preparat na bazie skażonego 

alkoholu? 

Odpowiedz: Tak. 
 

Pytanie 3 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zmywarki? Jeśli tak czy Wykonawca ma zapewniać środki do 

zmywarek? 

Odpowiedz: Wykonawca nie  zapewnia środków do zmywarek. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający wymaga mycia i dezynfekcji całego łóżka przy pomocy urządzenia do dezynfekcji parą z funkcją 

podawania chemii i funkcją odkurzania. Prosimy o sprecyzowanie jakich środków chemicznych wymaga 

Zamawiający? 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż w razie potrzeby wymaga użycia urządzenia parowego o ciśnieniu 8 

bar i temperaturze pary 170 st. Celsjusza oraz z dodatkową funkcją spłukiwania gorącą wodą po uprzednim 

umyciu i zdezynfekowaniu. Jeżeli chodzi o środki chemiczne to wymagane są zgodne z zaleceniem 

producenta proponowanego urządzenia. 
 

Pytanie 5 

Prosimy o informację kto zapewnia preparat do fumigacji ( Wykonawca czy Zamawiający)? 

Odpowiedz: Wykonawca. 

 

Pytanie 6           

Prosimy o informację czy Zamawiający ma myjnie-dezynfektory? Jeśli tak, kto zapewnia  (Wykonawca czy 

Zamawiający)środki do tych urządzeń? 

Odpowiedz: Tak posiada. Zapewnia Wykonawca. 
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Pytanie 7 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma wanny z hydromasażem? Jeśli tak, w jaki sposób mają one 

być dezynfekowane ( przez przetarcie czy przez zanurzenie)? Czy dobór środków do dezynfekcji na leży do 

Wykonawcy, jeżeli nie, jakich preparatów do dezynfekcji oczekuje Zamawiający? 

Odpowiedz: Zamawiający posiada wanny z hydromasażem, które należy dezynfekować przez przetarcie 

środkiem myjąco – dezynfekującym, ponadto wanny te należy odpowiednio często odkamieniać. Dobór 

środków należy do Wykonawcy, przy czym podlegać będzie uzgodnieniu z pielęgniarka epidemiologiczną.  
 

Pytanie 8 

Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie żaluzji pionowych/rolet? Jeśli tak, to z 

jaką częstotliwością należy wykonywać te czynności i czy Wykonawca zapewnia prepraty do w/w czynności? 

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ (raz na kwartał). Środki zapewnia Wykonawca. 

 

Pytanie 9 

Po kogo stronie leży zakup urządzenie do fumigacji ? 

Jaka jest roczna liczba użyć urządzenie do fumigacji, aby móc precyzyjniej skalkulować koszt na naboje do 

urządzenia.  

Odpowiedz: Zakup urządzenie do fumigacji leży stronie Wykonawcy. Liczba użyć urządzenia do fumigacji 

według SIWZ wynosi raz na kwartał i w razie potrzeby.  

 

Pytanie 10 

Zamawiający wymaga, aby w strefie IV ( pomieszczenia na zwłoki, toalety, łazienki, brudowniki) do mycia 

używać preparatów myjąco-dezynfekujących. Prosimy o wyjaśnienie czy wobec tego Wykonawcy nie mogą 

stasować żadnych środków myjących, a tym w tej strefie prowadzić jednoetapowy proces mycia i dezynfekcji? 

Jeśli tak, czy do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz powierzchni zanieczyszczonej materiałem 

biologicznym należy także używać preparatów o właściwościach myjąco-dezynfekujących? 

Odpowiedz: Pomieszczenia, o których mowa powyżej należą  do strefy V , w której wskazane jest mycie dwu-

etapowe. Pierwszy etap to – dezynfekcja środkiem o właściwościach dezynfekujących, drugi etap to – mycie 

środkiem o właściwościach myjąco – dezynfekujących.  

 

Pytanie 11 

Zamawiający w SIWZ umieścił zapis: „do dezynfekcji powierzchni szpitalnej stosuje się roztwory preparatów 

działających w czasie max. 15 minut ( pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka)”. Na rynku polskim jest 

tylko kilka preparatów posiadających ważną pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, które nie są 

preparatami chlorowymi oraz nie mają właściwości myjąco-dezynfekujących w przypadku zastosowania do 

dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, a ponad to nie posiadają pełnego spektrum działania. Wobec tego 

prosimy o dopuszczenie także innych preparatów ( jest to konieczne i wynika z pozostałych wytycznych 

Zamawiającego), które nie mają wymaganej opinii Instytutu Matki i Dziecka, a są niezbędne do stasowania 

zgodnie z innymi  wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu preparatu z pielęgniarką 

epidemiologiczną.  
 

Pytanie 12 

Zamawiający wymaga, aby środki posiadały karty charakterystyki. W przypadku środków klasyfikowanych 

jako kosmetyki nie ma obowiązku prawnego posiadania karty charakterystyki. Wobec tego prosimy o 

zrezygnowanie z wymogu posiadania karty charakterystyki dla preparatów rejestrowanych jako produkty 

kosmetyczne. 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby wszystkie oczekiwane środki posiadały karty charakterystyki, w tym 

mydło, o którym mowa  w zał. nr 2 pkt. 3.7.a). 
 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na 

obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o dodanie 

do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi 

porządkowo – czystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”. Jeżeli nie 

prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń. 
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Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy poprzez zmianę paragrafu 8 ust. 

1 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie.  

„W celu prawidłowego wykonania usługi Zamawiający zapewni Wykonawcy  w szczególności korzystanie z 

odpowiednio ogrzewanych pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników oraz dostęp do mediów (woda, 

prąd, co, telefon).” 

 

Pytanie 14 

W punkcie 12.4 SIWZ zamawiający podaje, ze w przypadku zastosowania innej stawki VAT niż 23% należy 

przedstawić opinie GUS w Łodzi, pragniemy zauważyć, ze GUS nie wydaje opinie dotyczącej zastosowania 

zwolnienia z podatku VAT.  Wykonawca może przestawić opinię Izby Skarbowej co do zasadności zwolnienia 

usług mających zastosowanie w lecznictwie. Prosimy o zmianę tego zapisu. 

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 12.4 SIWZ nadając mu brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca zastosuje dla części ceny swej oferty stawkę podatku od towarów i usług inną niż 23% lub 

uzna że część ceny oferty jest zwolniona od tego podatku, przedstawi on opinię Izby Skarbowej co do 

zasadności zastosowanego zwolnienia. Opinię tę należy przedstawić przed wystawieniem pierwszej faktury 

(zaleca się jej załączenie do oferty).” 

 

Pytanie 15 
Co zamawiający rozumie pod pojęciem szkolenie pediatryczne? Jakich dokumentów wymaga? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga udokumentowanego stażu pracy na oddziale pediatrycznym bądź z 

dziećmi (np. żłobek).  

 

Pytanie 16 

Czy zamawiający dopuści osobę o wykształceniu pielęgniarskim pracującą w oddziale pediatrycznym jako 

nadzorującego usługę? 

Odpowiedz: Tak. 
 

Pytanie 17 

Czy do obowiązków personelu należą jakiekolwiek czynności pomocnicze przy pacjencie? Jeśli tak to jakie? 

Odpowiedz: Nie. 
 

Pytanie 18 

Czy do obowiązków personelu należy podawanie posiłków? 

Odpowiedz: Nie. 
 

Pytanie 19 

Czy zamawiający dopuści do przecierania promienników lamp bakteriobójczych i do fototerapii skażony 

etanol? 

Odpowiedz: Tak. 
 

Pytanie 20 

Jakie dozowniki na mydło (rodzaj np. czy dolewane czy na nabój) i w jakiej ilości występują u zamawiającego? 

Odpowiedz: Na tzw. nabój (dotyczy mydła opisanego w załączniku nr 2, pkt. 3.7. a)  w ilości ok. 73 

dozowników. 
 

Pytanie 21 

Czy do obowiązku wykonawcy należy dostarczenie środków do zmywarek? Jeśli tak to jakich środków 

oczekuje zamawiający? 

Odpowiedz: Nie. 
 

Pytanie 22 

Czy u zamawiającego występują myjko – dezynfektory? Jeśli tak kto dostarcza środki do tych urządzeń? 

Odpowiedz: Tak występują. Środki dostarcza Wykonawca. 
 

Pytanie 23 

Czy u zamawiającego występują oka na wysokościach jeśli tak to w jakim metrażu? 

Odpowiedz: Tak. Na powierzchni całego Szpitala.  
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Pytanie 24 

Prosimy o informację Czu usługa fumigacji ma być wykonywana w sposób ręczny czy z wykorzystaniem 

urządzenia? Po czyjej stronie należy zakup urządzenia i środków? 

Odpowiedz:  Usługa fumigacji ma być wykonywana z wykorzystaniem urządzenia. Zakup urządzenia i 

środków leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 25 

SIWZ w punkcie 5.1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienie, a) Wykonawca musi wykazać minimum 4 osobami z 2 letnim doświadczeniem w 

pracy na oddziale psychiatrycznym oraz osobą sprawująca funkcję 

Odpowiedz. Z uwagi na niedoprecyzowanie pytania, Zamawiaczy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.   

 

Pytanie 26 

SIWZ w punkcie 5.1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienie, (…) osobą sprawującą funkcję nadzorującą, która musi mieć wykształcenie średnie 

medyczne oraz szkolenie pediatryczne z udokumentowanym doświadczeniem (min. 5 lat). 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się osobą posiadająca 

udokumentowane 5 letnie doświadczenie w nadzorze oraz wykształcenie średnie medyczne i szkolenie 

pediatryczne.  

Odpowiedz. Tak.  

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Usługi kompleksowego utrzymania czystości”, znak 

sprawy: DZP.272-21/12, nie otwierać przed 23.08.2012, przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty winny być złożone w terminie do 23.08.2012 do godz. 09.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.08.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie.” 

 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i 

są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


