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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-34/13 

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 pytania:  

 

1. Czy w skład usługi wchodzą jakiekolwiek czynności pomocowe przy pacjencie? 
Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały ujęte w zał. nr 

2 do SIWZ, który zawiera pełen opis usługi. 

2. Czy zamawiający podejmie się oceny jaki procent usługi stanowią czynności pomocowe przy 

pacjencie? 
Odpowiedz: Wykonawca powinien sam ocenić zakres prac na podstawie SIWZ. 

3. Prosimy o zamieszczenie SIWZ wraz z załącznikami w formie edytowalnej w celu 

wypełnienia zał. nr 5, 6 , 7. 
Odpowiedz: Zamawiający w załączeniu przekazuje pełna SIWZ w formie edytowalnej. 
4. Jakie jest średniomiesięczne zużycie worków u zamawiającego 
Odpowiedz: średnie miesięczne zużycie worków: 

- 120 l ldpe czarne ok..1500 szt 

- 120 l ldpe czerwone ok. 1050 szt 

- 120 l ldpe zielone ok. 75 szt 

- 60 l ldpe czarne ok.  2500 szt 

- 60 l ldpe czerwone ok. 1600 szt 

- 60 l ldpe zielone ok. 300 szt 

- 35 l hdpe czarne ok. 1300 szt 

- 35 l hdpe czerwone ok. 1400 szt 

5. Jakie jest średniomiesięczne zużycie ręczników papierowych? 
Odpowiedz: Średnio miesięcznie roli ok.77 rolek i typu ZZ ok.70 kartonów 

6. Jakich ręczników papierowych jaki typ używa obecnie zamawiający? Rolka duża, rolka mała, 

typ ZZ 
Odpowiedz: Rolka duża, biała, wytłaczana, 2-warstwowa i ręczniki składane szare typu ZZ o gramaturze 

36g/m² oraz  ręczniki składane białe typu ZZ, wytłaczane, 2-warstwowe. 

7. Jakie jest średniomiesięczne zużycie papieru toaletowego? 
Odpowiedz: średnio ok. 430 rolek miesięcznie. 

8. Jaki rodzaj papieru toaletowego wymaga zamawiający? Mała czy duża rolka? 
Odpowiedz: Duża rolka „jumbo”szary i biały. 

9. Czy zamawiający dopuści inne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie? 
Odpowiedz: Tak, ale o porównywalnych parametrach. 

10. Czy zamawiający dopuści automat czyszcząco – zbierający o szerokości  szczotki  450 mm? 
Odpowiedz: Tak, ale pod warunkiem, że  poziom hałasu nie przekroczy 61dB. 

11. Zamawiający wymaga maszyny tarczowej – wysokoobrotowej – polerka z 2 stopniami filtracji 

i możliwością zbierania kurzu, moc silnia 800W. Opisane urządzenie zgodnie z opisem producenta 
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nie jest polerką a froterką. Czy zamawiający potwierdza że  akceptuje froterkę? 
Odpowiedz: Tak. 

12. Czy zamawiający zamiast pralnicy i suszarki dopuści pranie w profesjonalnej pralni? 
Odpowiedz: Tak, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość nakładek (przy zastosowaniu 

metody „mop jednego kontaktu”) pozwalającą na zachowanie ciągłości wykonywania usługi oraz 

właściwego zabezpieczenia mopów brudnych do momentu ich odbioru przez pralnię profesjonalną. 

13. Czy zamawiający wymaga preparatów do myjko – dezynfektorów? 
Odpowiedz: Tak wymaga. 

 

 

Wyjaśnienia treści 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 

 


