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Kraków, 14 czerwca 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-15/17 
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 dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do mycia i dezynfekcji promienników 
lamp bakteriobójczych? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 2 
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie, np. basenów, kaczek, misek nerkowatych? 
Odpowiedź: Zamawiający. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek 
nerkowatych? 
Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki? 
Odpowiedź: Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory Getinge do mycia i dezynfekcji basenów, 
kaczek, misek nerkowatych. Środki zapewnia Wykonawca.  
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? 
Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zmywarki do naczyń. 
 
Pytanie nr 5 
Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca? 
Odpowiedź: Wykonawca zapewnia wózki do transportu odpadów i brudnej pościeli, zamknięte.  
 
Pytanie nr 6 
Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralko - suszarki do prania  
i dezynfekcji mopów, ścierek? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 7 
Jakiego rodzaju podłogi wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy? 
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Odpowiedź: Wszystkie jakie posiada Zamawiający, w szczególności: panele, wykładziny PCV, gres, 
terakota, posadzka przemysłowa (żywiczna).  
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych  
i przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować preparaty 
profesjonalne specjalnie przeznaczone do tego typu podłóg. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 10 
Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego? 
Odpowiedź: Dozowniki na mydło są na wkłady zabezpieczone zaworem zwrotnym, takich firm jak np. 
Katrina, Medilab, Gojo.  
 
Pytanie nr 11 
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego? 
Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk 
występują u Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający.  
 
 
Pytanie nr 12 
Zamawiający w pkt. 6.3, ppkt. 6.3.3 SIWZ wskazał, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 
wezwie Wykonawcę do złożenia: 
- opisu środków stosowanych przez Wykonawcę, tj. wykazu środków do sprzątania i dezynfekcji; 
- opisu technicznego proponowanych przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń technicznych, 
wyposażenia zakładu przeznaczonych do wykonania usługi. 
 
       Z kolei w załączniku nr 2 do SIWZ/ załączniku nr 1 do umowy, część III, pkt. 1 wskazał, iż 
"świadczenie usług przez oferenta odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem 
(wykazanym w ofercie) (...)". 
       Ponadto w tym samym załączniku, część V, pkt.1 Zamawiający wskazał, iż "w przypadku zmiany 
środków bądź sprzętu wykazanego w ofercie Zamawiający zastrzega, że proponowane do zmiany w 
trakcie trwania umowy środki bądź sprzęt nie mogą mieć właściwości i parametrów gorszych niż 
wskazane w ofercie". 
 
W związku z powyższymi rozbieżnościami, prosimy o potwierdzenie, iż: 
- opis środków stosowanych przez Wykonawcę, tj. wykaz środków do sprzątania i dezynfekcji; 
- opis techniczny proponowanych przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń technicznych, wyposażenia 
zakładu przeznaczonych do wykonania usługi 
ma złożyć Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, nie do oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 6.3.3. zawiera wykaz Oświadczeń i dokumentów na 
potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w 
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treści SIWZ (zał. nr 2). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, w tym zatem w/w dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający 
modyfikuje sformułowania ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ/załączniku nr 1 do umowy  z 
„wskazane/wykazanym/wykazanego do oferty” na „wskazane/wykazanym/wykazanego na etapie 
procedury o udzielnie zamówienia publicznego”. 
 
Pytanie nr 13 
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 dopuszcza.  
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie, iż do inaktywacji materiału biologicznego Zamawiający wymaga 
preparatów na bazie chloru (preparaty te nie posiadają pozytywnej opinii IMiDz). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 15 
Zamawiający w umowie - załącznik nr 4 do SIWZ, § 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 nie posiada takich informacji, Wykonawca ma możliwość zweryfikowania 
jako profesjonalista powierzchni min. poprzez wizję lokalną.  
 
 
 
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
Otrzymują: 
✓ strona internetowa Zamawiającego 
✓ a/a 
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