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Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową usługę
w zakresie utrzymania czystości w obiektach Szpitala wraz z usługą współdziałania z personelem
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. Znak sprawy: 3/sprzątanie/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ
Zamawiający wskazuje iż stosowane środki dezynfekcyjne nie powinny posiadać działania toksycznego (brak
toksyczności). Pragniemy zaznaczyć, że środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w swoim
składzie substancje, które mogą wywoływać takie efekty (jeśli nie są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta)
– takie informacje są zawarte w karcie charakterystyki. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści środki,
które stosowane zgodnie z zaleceniami producenta nie stanowią zagrożenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza środki, które stosowane zgodnie z zaleceniami producenta nie stanowią zagrożenia.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ
Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne cechowały się możliwością stosowania w obecności pacjentów.
Pragniemy zauważyć, iż nie wszystkie wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1.4 do SIWZ preparaty
posiadają takie właściwości tj. preparat np. nr 3, 4 i 8 (są to środki na bazie: chloru, podchlorynu i nadwęglanu sodu
- posiadają one swój charakterystyczny zapach - chlorowy/ kwasu octowego co wpływa właśnie na ograniczenie
stosowania ich w obecności pacjentów). Prosimy zatem o korektę zapisu, aby nie wszystkie preparaty dezynfekcyjne
posiadały taką cechę. Na chwilę obecną powoduje to taką sytuację, że żaden z Wykonawców nie będzie w stanie
złożyć oferty zgodne z SIWZ i wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że środki dezynfekcyjne wymienione w załączniku nr 1.4. do SIWZ w poz. 3, 4 i 8, nie będą
stosowane w obecności pacjentów.
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Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1.3 oraz pkt 1.10 zawarł zapisy: „zaoferowane przez Wykonawcę
a) ręczniki (…) b) papier toaletowy (…)”. „zaoferowane przez Wykonawcę worki foliowe czerwone (…)”. Prosimy
o potwierdzenie, że ów zapis odnosi się do artykułów jakie Wykonawca będzie zapewniał w trakcie trwania umowy
oraz że na etapie składania oferty Wykonawca nie musi oferować (np. w formie próbek) ów artykułów (tj, papier,
ręczniki, worki).
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający potwierdza, że w/w zapis odnosi się do artykułów jakie Wykonawca będzie zapewniał w trakcie
trwania umowy oraz, że na etapie składania oferty Wykonawca nie musi oferować (np. w formie próbek) ów
artykułów (tj, papier, ręczniki, worki).
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ
Dotyczy zapisów w załączniku nr 1.4 do SIWZ (wykaz środków dezynfekujących) poz. 7: Prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający dopuści do zaoferowania środek myjąco- dezynfekujący na bazie glukoprotaminy o spektrum B, F,
V (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova), Tbc w stężeniu 3% do 30minut? Jeśli nie, prosimy o informację jakiego środka
oczekuje Zamawiający.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania środka myjąco – dezynfekującego na bazie glukoprotaminy
o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova), Tbc w stężeniu 3% do 30minut.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ
Prosimy o informację która ze stron - Zamawiający czy Wykonawca - zapewnia środki do dezynfekcji (czyli m. in.
preparaty z załącznika 1.4, preparaty do dezynfekcji rąk itp.).
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca zapewnia środki dezynfekcyjne wskazane w załączniku nr 1.4. do SIWZ. Zamawiający zapewnia
w pozostałym zakresie środki dezynfekcyjne (np. do dezynfekcji rąk)
Z poważaniem

