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sygn. ZP/382-13/2017

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą „Usługa  kompleksowego  utrzymania  czystości  oraz 
transportu  wewnętrznego  w obiektach  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”, 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  w dniu 26.10.2017 r.  pod nr  2017/S 
206-425651.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

13.11.2017 r.

1. Pytanie:   Jakiego  rodzaju,  jakiego  producenta  dozowniki  na  mydło  w  płynie  występują 
u Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pod tabelą nr 14 – Załącznik 1a do SIWZ wskazał, że posiada 
dozowniki: ręczne/ łokciowe na ilość mydła do 500 ml producentów: Merida, Katrin, Kimber-
Clark, Tork, Ecolab, Eka, Joffel, Inter team, PRESS.

2. Pytanie:   Zamawiający  w  załączniku  nr  1a,  część  IV  -  Wymagania  szczegółowe 
od Wykonawcy  przedmiotu  zamówienia,  pkt.  2,  ppkt.  2.4.1  wskazał,  iż  do  konserwacji 
podłóg polecany jest preparat "Pulastic Mat". Pragniemy poinformować, iż wskazany przez 
Zamawiającego środek "Pulastic Mat"  to środek nie do konserwacji, a do mycia podłóg, 
a dodatkowo nie jest już dostępny na rynku. Obecnie polecany jest środek Hemetin MC - 
do  codziennego  mycia  podłóg  Viscacid  firmy Remmers  Bauchemie  GmbH.  W związku 
z powyższym prosimy o modyfikację ww. rozbieżności. 

Odpowiedź: Zamawiający  wskazał,  że  zalecanym  przez  producenta  środkiem  do 
konserwacji  antyelektrostatycznej  posadzki  epoksydowej  VISCACID  firmy  REMMERS 
BAUCHEMIE  GmbH,  Niemcy,  jest  środek  PULASTIC  MAT.  Przy  braku  dostępności 
preparatu PULASTIC MAT należy stosować inny środek o podobnych właściwościach.

3. Pytanie:   Czy Zamawiający potwierdza, że środki dezynfekcyjne posiadające opinię IMiDz 
mają być stosowane wyłącznie na oddziałach: położniczo-ginekologicznym, dziecięcym?

Odpowiedź: W  strukturach  Szpitala  nie  ma  Oddziału  Położniczo-Ginekologicznego, 
natomiast zgodnie z cz. VII pkt 4 Załącznika nr 1a do SIWZ wskazaniem Zamawiającego 
(a nie wymogiem) jest posiadanie przez środki dezynfekcyjne pozytywnej opinii  Instytutu 
Matki i Dziecka. 

4. Pytanie:   Czy Zamawiający potwierdza, że sam zapewnia antybakteryjne mydło w płynie 
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wskazane w załączniku nr 1a, część IX, pkt.1, ppkt. 1.1 do SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie  z  pkt  1  cz.  IX  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ Wykonawca  zapewnia 
antybakteryjne  mydło  w  płynie  we  wszystkich  pomieszczeniach  poza:  gabinetami 
zabiegowymi oraz gabinetami pielęgniarskimi we wszystkich komórkach organizacyjnych 
Szpitala, salą opatrunkową i salą intensywnego nadzoru w Oddziale Chirurgicznym oraz 
pomieszczeniami  Bloku  Operacyjnego  i  Pracowni  Endoskopii.  Uzupełnianie  oraz 
zapewnienie mydła w płynie do dozowników w pomieszczeniach wyżej wymienionych leży 
po stronie Zamawiającego.

5. Pytanie:   Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie, np.: basenów, kaczek, 
misek nerkowatych?

Odpowiedź: Pojemniki  do  dezynfekcji  przez  zanurzenie  zapewnia  Zmawiający. 
Zamawiający  w pkt  4  cz.  X  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ  wskazał,  że  w  obiektach 
Zamawiającego  użytkowane  są  4  pojemniki  do  dezynfekcji  sprzętu  przez  zanurzenie 
(baseny, kaczki, nocniki, miski nerkowate itp.) o pojemności 30 litrów każdy.

6. Pytanie:   W przedmiotowym postępowaniu termin na składanie ofert od dnia przekazania 
ogłoszenia  o zamówieniu  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  (tj.  25/10/2017)  do daty 
składania ofert tj. 30/11/2017 wynosi 37 dni. (...). Wnosimy o wyjaśnienie i dostosowanie 
ram czasowych postępowania do aktualnego brzmienia obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 05.12.2017 r. do godz. 
09:30, w konsekwencji zmianie ulega termin otwarcia ofert na 05.12.2017 r. godz. 09:45. 
Zamawiający dokonał zmian w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, a stosowne ogłoszenie 
zmian zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
pod nr 2017/S 216-449890 oraz zamieścił je na swojej stronie internetowej.

16.11.2017 r.

7. Pytanie:   Jakie,  które  „niezgodności”  ma  na  myśli  Zamawiający  w  opisie  kryterium 
pozacenowym oceny ofert pn.: „czas na usunięcie niezgodności”  w rozdz. XVIII, pkt. 1.1, ppkt. 
4 oraz pkt. 1.2., ppkt. 4?

Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia,  że  „niezgodności”,  o  których  mowa  w  kryterium 
pozacenowym, dotyczą niewykonania bądź nienależytego wykonania jakiejkolwiek czynności 
podlegającej zamawianej usłudze 

8. Pytanie:   Czy składając ofertę na obie części wykonawca może wnieść jedno wadium w formach 
innych niż pieniądz na kwotę odpowiadającą sumie poszczególnych części, czyli 31.000,00 zł?

Odpowiedź: Wadium  złożone  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu  wymaga  postaci  dokumentu 
umożliwiającego Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 46 ust. 1, 
1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobno dla każdej z części zamówienia.

9. Pytanie:   Pkt.  11 w rozdz.,  XVIII  dot.  wadium nie jest dostosowany do aktualnego brzmienia 
ustawy Pzp (art. 46): 
„4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na  
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,  
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oświadczenia,  o  którym mowa w art.  25a ust.  1,  pełnomocnictw  lub  nie  wyraził  zgody  na  
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości  
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została  
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  
leżących po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Kwestie zatrzymania i zwrotu wadium reguluje pkt 9 i pkt 11 części XVIII SIWZ 
poprzez wskazanie podstawy prawnej art.  46 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Pytanie:   zapisy w rozdz. XX siwz, pkt. 3 oraz paragraf 6 wzoru umowy (zał. 6a i b), pkt. 1, ppkt.  
2 – nie są dostosowane do aktualnego brzmienia art. 142  ust. 5 ustawy Pzp, gdzie mowa jest 
także o minimalnej stawce godzinowej dla umów zleceń. Prosimy skorygować.

Odpowiedź: Zagadnienie precyzuje pkt 3 części XX SIWZ oraz pkt 4 § 6 Załącznika nr 6a do 
SIWZ i pkt 4 § 6 Załącznika nr 6b do SIWZ poprzez wskazanie podstawy prawnej – art. 2 ust 3-
5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r., poz. 847).

11. Pytanie:   Dot. §2 umowy (zał. 6a) , pkt. 1, ppkt. 1: Wnosimy dopisać po podpunkcie c) zdanie  
o treści: „przy czym zmiana, o której mowa nie może dotyczyć jednorazowo lub łącznie więcej 
aniżeli 5% całej powierzchni przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12. Pytanie:   Dot. §5 umowy (zał. 6a), pkt. 2: wnosimy usunąć:  „potwierdzony przez kierowników 
poszczególnych komórek”.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w § 5 projektu umowy (Załącznik nr 6a do SIWZ), w ust. 2 
„potwierdzony przez kierowników poszczególnych komórek”.

13. Pytanie:   W sytuacji  zgłoszenia podwykonawców  w dokumencie JEDZ składanym do oferty 
wnosimy o  dopuszczenie  dopisania  w  §11  umowy (zał.  6a  i  6b):  „Wykonawca  może  przy  
realizacji  niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami. Lista podwykonawców stanowi  
załącznik nr … do niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w § 11 projektu umowy (Załącznik nr 6a i nr 6b do SIWZ) 
ust.2  w  brzmieniu:  „Wykonawca  może  przy  realizacji  niniejszej  umowy  posługiwać  się  
podwykonawcami. Lista podwykonawców stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.”.

14. Pytanie:   Wnosimy o dopisanie w § 10 pkt. 1 umowy (zał. 6a i b) zdania: „pomimo uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do usunięcia skutków uchybień i wyznaczenia w tym celu dodatkowego  
odpowiedniego terminu (zawsze co najmniej 72 h).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15. Pytanie:   Wnosimy  o  dopisanie  w  §  12  umowy (zał.  6a)  w  pkt.  2,  kolejnego  podpunktu  tj. 
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4 o treści „ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, przez oświadczenie Wykonawcy, gdy  
to Zamawiający narusza swoje obowiązki.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 12 Załącznika nr 6a do SIWZ w ust.  
2  pkt  4  w brzmieniu:  „ze  skutkiem  natychmiastowym,  przez  oświadczenie  Wykonawcy,  
w przypadku,  gdy to Zamawiający narusza swoje obowiązki.”

16. Pytanie:   Wnosimy  o  dopisanie  w  §  12  umowy (zał.  6b)  w  pkt.  2,  kolejnego  podpunktu  tj. 
3 o treści „ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, przez oświadczenie Wykonawcy, gdy  
to Zamawiający narusza swoje obowiązki.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 12 Załącznika nr 6b do SIWZ w ust.  
2  pkt  3  w brzmieniu:  „ze  skutkiem  natychmiastowym,  przez  oświadczenie  Wykonawcy,  
w przypadku gdy to Zamawiający narusza swoje obowiązki.”

17. Pytanie:   Pyt. dot. umowy zał. 6b paragraf 8 pkt. 2 –  prosimy o potwierdzenie, że w części II  
administracyjnej wykonawca nie będzie obciążany kosztami energii  elektrycznej  oraz zimnej 
i ciepłej wody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku świadczenia usług w zakresie II części 
zamówienia – administracyjnej, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami energii elektrycznej 
oraz zimnej i ciepłej wody.

18. Pytanie:   Pyt.  do  rodz.  IV  siwz  ,  pkt.  1.3.  prosimy  doprecyzować  jakie  dwie  usługi  mają 
przedstawić wykonawcy celem udziału w postępowaniu i spełnieniu warunków (na jaką wartość 
brutto? O jakim metrażu? Z jaką ilością łóżek itp.)

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że w przypadku składania ofert dla I części zamówienia – 
medycznej,  Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i  doświadczenia poprzez 
wykazanie  realizacji  min.  dwóch  usług  dla  podmiotów  prowadzących  działalność  leczniczą 
w tym lecznictwa zamkniętego, o wartości średniorocznej minimum 500 000 zł.

W przypadku składania ofert dla II części zamówienia – administracyjnej, Wykonawca winien 
udokumentować  posiadanie  wiedzy  i  doświadczenia  poprzez  wykazanie  realizacji  minimum 
dwóch  usług  wykonywanych  w  obiektach  biurowych  o  wartości  średniorocznej  minimum 
13 000 zł.

19. Pytanie:   Pyt. do zał. 1a do siwz rozdz. IV pkt. 2.4.1.: Prosimy o nie narzucanie wykonawcom 
środków z użyciem ich nazw własnych jak Bendurol Forte czy Medical (ten drugi nie jest już 
produkowany wg informacji jakie posiada wykonawca). Prosimy o dopuszczenie środka o takim 
samym  przeznaczeniu  (środek  do  gruntownego  czyszczenia  posadzek  wodoodpornych) 
jak Bendurol, który będzie miał pH 11.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie:   Co  oznacza  stwierdzenie  „pozostałe  pomieszczenia”  w  tab.  nr  1  ZESTAWIENIE 
POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ w m2, RODZAJE PODŁÓG ORAZ ILOŚCI OKIEN w zał. 1a 
do siwz. Prosimy wyszczególnić, jakie to pomieszczenia.

Odpowiedź: pozostałe pomieszczenia sutereny budynku głównego Szpitala,  nie wymienione 
w tabeli nr 1 w kolumnie „Komórka organizacyjna”, ani nie uwzględnione w kolumnie „Łazienki”,  
„Gabinety badań” i „Korytarze”, to: gabinet dietetyczki, gabinet psychologa, pomieszczenie pro-
morte,  toaleta  dla  pacjentów  i  szatnia  dla  pracowników.  Pozostałe  pomieszczenia  parteru 
budynku głównego Szpitala, nie wymienione w tabeli nr 1 w kolumnie „Komórka organizacyjna”,  
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ani  nie  uwzględnione  w  kolumnie  „Łazienki”,  „Gabinety  badań”  i  „Korytarze”,  to:  gabinet 
rejestracji  Poradni  chirurgicznej/  ortopedycznej,  Pracownia USG, dyżurka anestezjologiczna, 
brudownik oraz magazyn leków i sprzętu ZRM.

21. Pytanie:   Załącznik nr 1a - pkt.  I.1 oraz pkt.III.2 nie jest  spójny z TABELĄ 1 ZESTAWIENIE 
POWIERZCHNI  POMIESZCZEŃ  w m2,  RODZAJE  PODŁÓG  ORAZ  ILOŚCI  OKIEN.  Tam 
powinny być wymienione wszystkie pomieszczenia podlegające usłudze i ich metraż. Prosimy 
uzupełnić i ujednolicić. Dziękujemy 

Odpowiedź: 

Pozostałe pomieszczenia sutereny budynku głównego Szpitala
Komórka organizacyjna Powierzchnia w m ² Rodzaj podłogi Ilość okien

Gabinet dietetyczki 13,8 m² płytki 1 okno

Gabinet psychologa 11,5 m² płytki 1 okno

Pomieszczenie pro-morte 3,6 m² płytki

Toaleta dla pacjentów 2,4 m² płytki

Szatnia dla pracowników 70,1 m² płytki 6 okien

Pozostałe pomieszczenia parteru budynku głównego Szpitala
Komórka organizacyjna Powierzchnia w m ² Rodzaj podłogi Ilość okien

Gabinet rejestracji Poradni 
chirurgicznej/ ortopedycznej 22,3 m² lastryko 1 okno

Pracownia USG 10,8 m² płytki 1 okno

Dyżurka anestezjologiczna 13,5 m² płytki 1 okno

Brudownik 2,1 m² płytki

Magazyn leków i sprzętu ZRM 3,4 m² płytki 1 okno

22. Pytanie:   Zamawiający  w  SIWZ  dopuszcza  możliwość  udziału  w  postępowaniu  podmiotów 
wspólnie  ubiegających się  o zamówienie.  Taką formą jest  np.  konsorcjum firm.  Zważywszy 
na fakt, iż:
- obserwowaną na rynku od niedawna praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia 
ubiegają  się  podmioty  będące  spółkami  kapitałowymi,  działające  w  ramach  konsorcjum, 
a następnie - już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek 
cywilnych założonych przez konsorcjantów,
- powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 
29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku 
od towarów i  usług (a zwłaszcza z art.  113 ust.  1  i  9  dotyczącym zwolnień podmiotowych, 
art. 106a- 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art.  88 dotyczącym braku prawa 
do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących 
usługi outsourcingowe.
Wnioskujemy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  po  udzieleniu  zamówienia  nie  dopuści 
możliwości  wystawiania  faktur  przez  inny  podmiot  (de  facto:  przez  innego podatnika  VAT), 
niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum? 
Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji  usługi Wykonawca nie będzie mógł 
wystawić  większej  ilości  faktur  niż  liczba  podmiotów  w  Konsorcjum.  Zwracamy  uwagę 
Zamawiającego,  że zmiana organizacji  sposobu realizacji  usługi  poprzez  np.  spółki  cywilne 
zwolnione z podatku VAT nie może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem 
na  skutek  zmienionej  formy  realizacji  usługi  Wykonawca  będzie  zwolniony  z  VAT, 
to Zamawiający  winien  żądać,  aby  jego  miesięczne  wynagrodzenie  netto  nie  zmieniło  się, 
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a brutto było o VAT niższe.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  potwierdza  wnioskowanych  zobowiązań  pod  adresem 
Wykonawców – oferentów przystępujących do złożenia oferty w formie konsorcjum wskazanych 
w pytaniu, gdyż uważa je za niedopuszczalne.

23. Pytanie:   Wnosimy o dopisanie poniższego  w projekcie umowy:
Strony uzgadniają,  że  wytwórcą odpadów w myśl ustawy z dnia 14.12.2012 r.  o odpadach  
(Dz. U.  z  2013  r.  poz  21  ze  zm.)  jest  Zamawiający.  Wykonawca  nie  ponosi  kosztów  
zagospodarowania  odpadów.  Wszystkie  obowiązki  wynikające  z  ustawy  o  odpadach  
oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.  z dnia 19.04.2016 r.  Dz.  U.  
z 2016  r.poz.  672  ze  zm.)  należą  do  Zamawiającego.  Zamawiający  zapewni  Wykonawcy  
odpowiednie  pojemniki  zbiorcze  na  odpady  oraz  właściwe  magazynowanie  odpadów.  
Zamawiający jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami  
gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami  gospodarki  
odpadami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, jednak potwierdza i wyjaśnia, że wytwórcą 
odpadów  w  myśl  ustawy  o  odpadach  jest  Zamawiający.  Wykonawca  nie  ponosi  kosztów 
zagospodarowania  odpadów.  Zamawiający  zapewnia  odpowiednie  pojemniki  zbiorcze  na 
odpady,  do których,  zgodnie z  pkt  4  cz.  IV załącznika nr  1a do SWIZ, Wykonawca będzie 
przenosił zebrane odpady.

24. Pytanie:   Pyt.  do  zał.  1a  do  siwz  rozdz.  IV  pkt.  2.4.1.  –  Zamawiający  przy  salach  bloku 
operacyjnego wskazuje środek Pulastic Mat. Tak jak w ostatnim postępowaniu przetargowym 
na  sprzątanie,  tak  i  w  obecnym,  zawracamy  uprzejmą  uwagę,  iż  ten  środek  nie  jest 
już produkowany  oraz  co  najważniejsze  był  to  środek  do  MYCIA  nawierzchni, 
a nie KONSERWACJI. Zalecenia technologiczne potwierdzają, iż podłogi antyelektrostatyczne 
nie powinny być poddawane konserwacji,  ponieważ konserwacja poprzez położenie powłoki 
polimerowej  (poprzedzona  wg  zaleceń  technologicznych  stripperem  usuwającym  starą 
powłokę) może znacznie zakłócić właściwości antyelektrostatyczne mające rozpraszać ładunki 
elektryczne.  Prosimy zatem: wyjaśnić  co Zamawiający rozumie przez pojęcie „konserwacja” 
ww.  typu  podłogi,  usunąć  z  opisu  środek  Pulastic  Mat  (aby  nie  musiał  być  zawarty 
w dokumentach typu wykaz środków, czy Plan Higieny – co może być podstawą do wniesienia 
odwołania na niezgodność dokumentów z treścią SIWZ), zweryfikować czy ww. rodzaj podłóg 
w Państwa szpitalu może myć konserwowany czy tylko myty przy użyciu profesjonalnej chemii.

Odpowiedź: Zamawiający w salach bloku operacyjnego dopuszcza tylko mycie i dezynfekcję 
podłóg środkami o podobnych właściwościach jakie posiadał środek PULASTIC MAT.

25. Pytanie:   Jakie  czynności  ma  na  myśli  Zamawiający  w  rozdz.  IV  pkt.  5.5.  zał.  1a  do  siwz 
(uprawnienia elektryka)? Czy chodzi tylko o montaż i demontaż lamp do mycia? Prosimy o odp. 
ze wzg. na konieczność skalkulowania kosztu takiej usługi w ofercie. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli  wykonywanie wszystkich czynności,  które wymagają 
kontaktu z elektryką w zakresie świadczenia zamawianej usługi, np. montaż i demontaż lamp 
sufitowych do mycia, wentylatorów do mycia, itp.

26. Pytanie:   Z uwagi na charakterystykę dostępnych na rynku preparatów do konserwacji podłóg 
prosimy o  potwierdzenie,  że  preparaty  do  konserwacji  podłóg  (oprócz  podłóg  drewnianych 
i przewodzących/  rozpraszających  ładunki)  muszą  posiadać  właściwości  antypoślizgowe 
i odporne na dezynfekcję.

Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia,  że  preparaty  do  konserwacji  podłóg  muszą  posiadać 
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właściwości  antypoślizgowe i  odporne  na  dezynfekcję,  natomiast  w  przypadku  powierzchni 
przewodzących  ładunki  elektrostatyczne  i  drewnianych  Wykonawca  zobowiązany  jest 
do stosowania  profesjonalnych  preparatów  przeznaczonych  do  użycia  na  tychże 
powierzchniach.

27. Pytanie:   Gdzie,  w  jakich  jednostkach  organizacyjnych,  Zamawiający  zamierza  stosować 
urządzenie  do  dezynfekcji  całego  pomieszczenia  za  pomocą  suchej  mgły  oraz  z  jaką 
częstotliwością?

Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować urządzenie do dezynfekcji całego pomieszczenia 
za  pomocą  suchej  mgły  w  pomieszczeniach  bloku  operacyjnego,  salach  chorych  oraz 
gabinetach zabiegowych, w sytuacjach wymagających zaostrzenia reżimu sanitarnego.

28. Pytanie:   Wnosimy o dopuszczenie w kryteriach pozacenowych w części II zamówienia (rozdz. 
XVII, pkt. 1.2. ppkt 3) odkurzacza sucho-mokro przeznaczonego do pracy na sucho (usuwanie 
suchych zanieczyszczeń) i zbierania wody i mokrych zanieczyszczeń?

Odpowiedź: Zamawiający w ocenianym kryterium pozacenowym, dla części zamówienia nr II 
Administracyjnej (rozdz. XVII, pkt. 1.2. ppkt 3), wymaga deklaracji stosowania przy realizacji 
przedmiotu zamówienia odkurzacza z filtrem wodnym, który zassane powietrze wprowadza do 
zbiornika wypełnionego wodą, gdzie dochodzi do namoczenia zebranych zanieczyszczeń.

29. Pytanie:   Zamawiający  w  zał.  1a  do  SIWZ postawił  zapis:  „1.4.4.  preparaty  dezynfekcyjno-
myjące nie mogą wpływać ujemnie na środowisko naturalne, czyli muszą ulegać biodegradacji.” 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta w tej kwestii?

Odpowiedź: Zamawiający  oprócz  dokumentów  wymaganych  do  dołączenia  oferty 
wymienionych w cz. VIII pkt 9.3, oraz wymaganych w cz. VII pkt 2 załącznika nr 1a do SIWZ, 
dopuszcza także oświadczenie producenta w ww kwestii.

30. Pytanie:   Prosimy o dopuszczenie w poniższym opisie punktu 6 na str. 14/17 zał. 1a do siwz, 
aby preparat był  w płynie?
Preparat  do  dezynfekcji  i  jednoczesnego mycia  powierzchni  w  toaletach  ogólnodostępnych  
(ciągi komunikacyjne):
1) skoncentrowany preparat dezynfekcyjny o działaniu myjącym,
2) odpowiednio jednofazowej dezynfekcji mycia powierzchni zmywalnych,
3) posiada skuteczność bójczą w zakresie: bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wskazany preparat był w formie płynnej.

31. Pytanie:   Prosimy o dopuszczenie w poniższym opisie punktu 6 na str. 14/17 zał. 1a do siwz, 
aby  preparat  do  dezynfekcji  i  mycia  powierzchni  w  toaletach  ogólnodostępnych  (ciągi 
komunikacyjne) nie musiał mieć działania na spory.
Preparat  do  dezynfekcji  i  jednoczesnego mycia  powierzchni  w  toaletach  ogólnodostępnych  
(ciągi komunikacyjne):
6.1. skoncentrowany preparat dezynfekcyjny o działaniu myjącym,
6.2. odpowiednio jednofazowej dezynfekcji mycia powierzchni zmywalnych,
6.3. posiada skuteczność bójczą w zakresie: bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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32. Pytanie:   Prosimy o dopuszczenie w poniższym opisie punktu 5 na str. 14/17 zał. 1a do siwz, 
aby preparat był antybakteryjny a nie dezynfekcyjny.
Preparat do dezynfekcji i jednoczesnego mycia muszli klozetowych w toaletach:
5.1. zagęszczony środek czyszcząco-dezynfekujący,
5.2. posiadający działanie wybielające,
5.3. usuwający nieprzyjemne zapachy,
5.4. ograniczone ściekanie preparatu,
5.5. doskonały do urządzeń sanitarnych,
5.6. aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

33. Pytanie:   Prosimy o rezygnację z aktywności wobec bakterii, grzybów i wirusów KONKRETNIE 
w tym środku do muszli klozetowych w opisie punktu 5 na str. 14/17 zał. 1a do siwz.
Preparat do dezynfekcji i jednoczesnego mycia muszli klozetowych w toaletach:
5.1. zagęszczony środek czyszcząco-dezynfekujący,
5.2. posiadający działanie wybielające,
5.3. usuwający nieprzyjemne zapachy,
5.4. ograniczone ściekanie preparatu,
5.5. doskonały do urządzeń sanitarnych,
5.6. aktywny wobec bakterii, grzybów i wirusów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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