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Kraków, 27 marca 2015r. 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-4/15 

Przetarg nieograniczony pn. " Usługi kompleksowego utrzymania czystości " 

 

 

 

ODPOWIEDZI 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

PYTANIA I 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby używał środków dezynfekcyjnych do powierzchni 

szpitalnych posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Jednocześnie Zamawiający 

wymaga, aby powierzchnie zanieczyszczone organicznie dezynfekować preparatem chlorowym. 

Pragniemy poinformować, że obecnie na rynku nie ma preparatów chlorowych posiadających 

pozytywną opinie IMiDz. Prosimy zatem o dopuszczenie środka do dezynfekcji na bazie chloru 

bez opinii IMiDz. W przeciwnym wypadku żaden oferent nie będzie w stanie przygotować oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w/w preparat nie będzie używany w 

obecności pacjentów. 

2. Zamawiający wymaga dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych 70% spirytusem lub 

środkiem alkoholowym uzgodnionym z Pielęgniarką Oddziałową. Czy Zamawiający dopuści do tej 

czynności preparat na bazie skażonego alkoholu o spektrum B, F, V, Tbc bez opinii IMiDz? 

Odpowiedź: Tak. Dopuszcza.  

3. Zamawiający wymaga ewentualnego mycia i dezynfekcji żaluzji we wszystkich pomieszczeniach. 

Prosimy o potwierdzenie, że dezynfekcji podlegają tylko żaluzje zmywalne. Jeśli dezynfekcji mają 

podlegać również żaluzje tekstylne prosimy o dopuszczenie środka bez opinii IMiDz. W 

przeciwnym wypadku żaden oferent nie będzie w stanie przygotować oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dezynfekcji podlegają wyłącznie żaluzje zmywalne. 

4. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk? 

Odpowiedź: Nie. 

5. Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfektory? Jeśli tak, do kogo należy zapewnienie środków do 

w/w? 

Odpowiedź: Posiada, środki dostarcza wykonawca. 

 

6. Czy Zamawiający posiada podłogi wykonane z drewna? Jeśli tak, to czy wymaga ich konserwacji? 

Odpowiedź: Nie. 

 

PYTANIA II 

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

klasyfikowanych jako kosmetyki oraz produkty lecznicze nie ma obowiązku prawnego posiadania 
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karty charakterystyki. Wobec tego prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania karty 

charakterystyki dla preparatów rejestrowanych jako produkty kosmetyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian.  

2. Kto zapewnia ( Wykonawca czy Zamawiający) środki do pielęgnacji rąk oraz szampon?  

Odpowiedź: Zamawiający. 

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

mają one być dezynfekowane ( przez przetarcie czy przez zanurzenie)? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada wanny z hydromasażem. Do wykonawcy należy dezynfekcja 

przez przetarcie oraz zapewnienie środka do czyszczenia zalecanego przez producenta wanny. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby używał środków dezynfekcyjnych do powierzchni 

szpitalnych posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. 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 stosowania zgodnie 

z innymi  wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian.  

 

PYTANIA III 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w punkcie 6.8.2 SIWZ wymaga złożenia w ofercie przetargowej „opisu technicznego 

proponowanych przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń technicznych, wyposażenia zakładu 

przeznaczonych do wykonania usługi”. 

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty należy dołączyć opis techniczny jedynie maszyn i urządzeń 

mechanicznych, typu szorowarki, polerki, odkurzacze itp. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt III ppkt 1 pozycja nr 31 wymaga suszarki o poziomie 

hałasu 64 dB. 

Prosimy o dopuszczenie suszarki o poziomie hałasu 63 dB. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wskazany zapis. Zamawiający wymaga suszarki o poziomie 

hałasu nie większym niż 64 dB. 

Pytanie nr 3 

Ponieważ na rynku niewiele jest preparatów dezynfekcyjnych posiadających pozytywną opinię IMiDz 

prosimy o dopuszczenie do stosowania, poza preparatami posiadającymi pozytywną opinię IMiDz, 

również preparatów, które zgodnie z informacją producenta, są przeznaczone do stosowania na 

oddziałach dziecięcych i noworodkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian.  

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż do inaktywacji materiału biologicznego Zamawiający wymaga preparatów 

na bazie chloru (preparaty te nie posiadają pozytywnej opinii IMiDz). 

Odpowiedź: Tak. Potwierdzamy. 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający do dezynfekcji kaczek, basenów, misek nerkowatych itp. przez zanurzenie wymaga 

preparatu na bazie chloru? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek 

nerkowatych? Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? 

Odpowiedź: Posiada, środki dostarcza wykonawca. 

Pytanie 7 
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Czy Zamawiający posiada zmywarko - wyparzarki? Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? 

Odpowiedź: Nie dotyczy 

Pytanie 8 

Zamawiający w umowie § 1 pkt 3 wymaga aby środki były zgodne z wymaganiami producentów 

materiałów (wykładzin, podłóg itp.).Prosimy zatem o podanie producentów podłóg, wykładzin, które 

będą podlegały usłudze sprzątania, w celu doboru odpowiednich preparatów. 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwił wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawcy 

zainteresowani udziałem w postępowaniu winni odpowiednio dobrać środki z uwagi na swoją wiedzę i 

doświadczenie w tym zakresie. 

Pytanie 9  

Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, 

czy Zamawiający dopuści do tego celu preparat na bazie skażonego etanolu o pełnym spektrum 

działania? 

Odpowiedź: Należy, dopuszcza. 

Pytanie 10 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt III ppkt 1 pozycja nr 30 wymaga pralnicy o ładowności: 

8,1 kg. Prosimy o dopuszczanie pralnicy o ładowności: 8,00 kg. Pozostałe zapisy bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

PYTANIA IV 

1. Mając na uwadze postanowienia projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę 

o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”. Podkreślić należy, że 

w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco 

wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej 

konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 

uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż 

postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku 

Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem 

należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie 

odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 

wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie 

prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej 

umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność 

czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353
1
 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację kar poprzez obniżenie wysokości do 

poziomu 80%, jednakże tylko w zakresie kar określonych w paragrafie 7 pkt. B).   
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2. W związku  z zapisem pkt 5.5.1.3.1.b – czy Zamawiający zaakceptuje osobę sprawującą funkcję 

nadzorującą posiadającą min. Wykształcenie średnie medyczne oraz co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w nadzorowaniu usługi sprzątania w Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego z 

Oddziałem psychiatrii dzieci i młodzieży? 

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę usług sprzątania, charakterystyczną nie tylko dla szpitala ale 

oddziałów dziecięcych, zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 

 

 

 


