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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
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca oprócz środków dezynfekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego w
załączniku nr 1.4 do SIWZ może zaproponować, inne, dodatkowe preparaty do dezynfekcji niezbędne Wykonawcy
do prawidłowej realizacji usługi?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę dodatkowych środków dezynfekcyjnych, oprócz
wymaganych w załączniku nr 1.4. do SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować na
piśmie Zamawiającemu dodatkowy środek dezynfekcyjny, Zamawiający po analizie zaoferowanego środka może
wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie dodatkowego preparatu dezynfekcyjnego. Zaoferowanie dodatkowych
środków przez Wykonawcę, nie może powodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie
usług będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy
Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych. Zamawiający
zapewnia preparat do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych.
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ
Zamawiający w załączniku nr 1.4 do SIWZ pkt. 2 wymaga:
Środek do dezynfekcji powierzchni kompatybilny z urządzeniem Nocosprey wytwarzającym suchą mgłę o wielkości
5 mikronów. Nie zawierający alkoholu, aldehydów, chloru, związków amoniowych. Bezpieczny w kontakcie z każdą
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powierzchnią. Na bazie nadtlenku wodoru i kationach srebra. Działanie: B, V, F, S w czasie do 5 min. Produkt
biobójczy.
Zgodnie z informacją od producenta środka wymaganego przez Zamawiającego, żaden preparat, który ma być
rozpylony przez urządzenie nie działa w tak krótkim czasie. Czas rozpylania preparatu jest uzależniony od
ustawionej kubatury pomieszczenia. Takie wymogi działania w czasie do 5 min. są cytowane do preparatów
stosowanych manualnie czyli spryskiwanie i przecieranie.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu o działaniu w czasie do 5 min.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wykreśla w załączniku 1.4. do SIWZ w poz. 2 zapis: „w czasie do 5 min”. Z uwagi na czas rozpylania,
który jest uzależniony od kubatury pomieszczenia.
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązku Wykonawcy nie należy dostarczenie preparatów do dezynfekcji rąk.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ma obowiązku dostarczać preparatów do dezynfekcji rąk.
Z poważaniem

