
Lublin, dnia 13 grudnia 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-60/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ,  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi:

Pytanie l
W pkt 6.3.3 SIWZ Zamawiający wskazał, aby do oferty dołączyć opracowany plan higieny, który 
musi  zawierać  procedury  i  algorytmy  sprzątania  i  dezynfekcji  we  wszystkich  strefach  i 
jednostkach   organizacyjnych   objętych   przedmiotem zamówienia. Prosimy o sprecyzowanie czy 
plan higieny ma zawierać wyłącznie procedury i algorytmy sprzątania i dezynfekcji czy do oferty 
należy  dołączyć  plan  higieny,  który  zawiera  opis  poszczególnych  czynności  zawartych  w 
załączniku nr 2 do SIWZ z podaniem nazwy i częstotliwości wykonywanych czynności, sprzętu,
nazwy  środka  do  mycia,  konserwacji,  dezynfekcji  oraz  procedury  i  algorytmy  sprzątania  i 
dezynfekcji.

ODP.:  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  planu  higieny,  który  zawiera  opis 
poszczególnych  czynności  zawartych  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  z  podaniem  nazwy  i 
częstotliwości  wykonywanych  czynności,  sprzętu,  nazwy  środka  do  mycia,  konserwacji, 
dezynfekcji oraz procedury i algorytmy sprzątania i dezynfekcji.

Pytanie 2
Prosimy   o  jednoznaczne   wskazanie,  które  jednostki   organizacyjne  są  objęte  przedmiotem 
zamówienia   i  do  jakich  stref  należą  w  celu  poprawnego  przygotowania  planu  higieny

ODP.:  Jednostki  organizacyjne  objęte  przedmiotem  zamówienia  i  strefy  do  jakich  należą 
zostały wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
1/ Załącznik nr 1 do SIWZ – w załączeniu
2/ Załącznik nr 2 do SIWZ – w załączeniu
2/ § 3 umowy -i otrzymuje brzmienie:
 Wykonawca, realizując usługę, winien spełniać niżej podane wymagania sanitarne:

1. Całość zamówienia Wykonawca zrealizuje siłami własnymi/przy użyciu podwykonawców*(*wybrać 
właściwe) i przy użyciu własnych środków czystościowych (środki do mycia i dezynfekcji powierzchni 
pionowych  i  poziomych  na  oddziałach  szpitalnych,  środki  do  mycia  i  czyszczenia  sprzętów 
laboratoryjnych,  aptecznych,  środki  do  mycia  okien,  środki  do  mycia  i  dezynfekcji  sanitariatów, 
kaczek, basenów, środki do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji, środki do mycia i dezynfekcji 
naczyń kuchennych i stołowych, papier toaletowy szary (rolka o średnicy ok. 20 cm, szer. 10 cm, dł. 
160, gofrowany, dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów do 5%), ręczniki papierowe białe w 
rolach maxi (wys. 20 cm, śr. 20 cm, dł. 320 cm. gofrowane dopuszcza się odstępstwo od podanych 
wymiarów do 5%). Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco - czyszczące muszą posiadać aktualne 
certyfikaty CE,  deklaracje  zgodności  lub  wpis  do  rejestru  wyrobów medycznych  w zależności  od 
klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty rejestrowane   jako   produkty 



biobójcze   muszą   posiadać   pozwolenie   na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów 
biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na 
dopuszczenie  do  obrotu  produktu  leczniczego.  Dokumentem  dopuszczającym  dla  preparatów 
rejestrowanych  jako  kosmetyki  jest  potwierdzenie  przekazania  danych  do  .Krajowego  Systemu 
Informowania  o  Kosmetykach.  Dodatkowo  preparaty  posiadające  w  swoim  składzie  substancje 
niebezpieczne muszą posiadać kartę charakterystyki    substancji    niebezpiecznej.    Obowiązkiem 
Wykonawcy jest okazywanie ich na każde żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca ma obowiązek stałego wyposażania koszy i wiader w worki foliowe na odpady w niżej 
podanych kolorach:

1) odpady komunalne - worki koloru niebieskiego
2) odpady medyczne zakaźne - worki koloru czerwonego
3) odpady medyczne specjalne – worki koloru żółtego

3. Kosze na śmieci należy myć i dezynfekować codziennie.
4. Dozowniki należy myć codziennie a dezynfekować każdorazowo przy zmianie wkładów.
5. Pomieszczenia uzgodnione do sprzątania wraz ze znajdującymi się w nich meblami i  sprzętem np. 

stoły,  biurka,  półki,  lustra,  zegary  ścienne,  aparaty  telefoniczne,  lampy,  oprawy  oświetleniowe, 
parapety, należy sprzątać na mokro z wycieraniem i odkurzaniem.

6. Pomieszczenia  podlegające  sprzątaniu  muszą  być  utrzymane  w  bieżącej  czystości  niezależnie 
od wymagań szczegółowych.

7. Pomieszczenia  winny być  raz  w  tygodniu  poddane  generalnemu  sprzątaniu:  mycie  i  dezynfekcja 
podłóg,  ścian,  kaloryferów,  kloszy,  opraw oświetleniowych,  mycie  mebli  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
z odsuwaniem ich od ścian, zgodnie z procedurami szpitala.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zbieranie (bezpośrednio po posiłkach) talerzy kubków, itp. ich mycie i 
dezynfekcja,  (każdorazowo  po  opróżnieniu)  suszenie  i  rozkładanie  ich  do  szafek.  Usuwanie 
z oddziałów resztek pokonsumpcyjnych, oraz utrzymanie w czystości kuchenek oddziałowych wraz ze 
znajdującymi się w nich meblami i urządzeniami.

9. Mycie i dezynfekcja łóżek (wraz ze zmiana pościeli) oraz szafek przyłóżkowych po każdym wypisie 
pacjenta, lub w razie wystąpienia takiej potrzeby.

10. Opróżnianie  worków na  mocz  oraz  podawanie  i  odbieranie  basenów,  kaczek,  misek  nerkowatych 
i do toalety ciała oraz ich opróżnianie, dezynfekcja i mycie.

11. Dezynfekcja  i  mycie  stojaków  do  wlewów  kroplowych,  wózków  inwalidzkich,  balkoników 
rehabilitacyjnych, wózków do transportu pacjentów itp. sprzętu.

12. Odnoszenie do laboratorium materiału do analizy i w razie potrzeby odbieranie wyników badań. 
13. Przygotowanie  brudnej  bielizny do wyniesienia  do pralni  i  sporządzanie  pisemnego wykazu ilości 

sztuk bielizny przekazanej do prania..
14. Przygotowanie odpadów szpitalnych do wyniesienia zgodnie z obowiązującą instrukcją.
15. Pomaganie  w  razie  potrzeby  pielęgniarkom,  przy  transporcie  pacjentów  do  gabinetów 

diagnostycznych.
16. Pomoc pielęgniarkom podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjentów.
17. Pomoc pielęgniarkom przy zmianie pozycji u pacjentów leżących.
18. Zdejmowanie firanek i zasłon przeznaczonych do prania i zakładanie czystych.
19. Meble  i  sprzęt  oraz  inne  wyposażenie  znajdujące  się  na  salach  chorych,  pracowniach,  dyżurkach, 

kuchenkach należy myć i dezynfekować zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami.
20. Czas  wykonywania  poszczególnych  czynności  powinien  być  dostosowany  do  przyjętego  danym 

oddziale harmonogramu pracy.
21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprzątania  pomieszczeń  w  trakcie  remontu,  po  remoncie  oraz 

po dezynfekcji w oddziale a także po awariach.
22. Wykonawca  zobowiązany  jest  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  przestrzegania  procedur 

sanitarnych  w SzNSPZOZ w Lublinie.
23. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez osoby posiadające orzeczenia 

lekarskie  o  zdolności  do pracy na danym stanowisku,  oraz  aktualne książeczki  zdrowia  do  celów 
sanitarno-epidemiologicznych.

24. Wykonawca pokryje wszelkie kary nałożone przez sanepid na Zamawiającego wskutek nienależytego 
wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy.

25. Usługa będzie  realizowana przy pomocy co najmniej  następującego sprzętu:   szorowarka -  2  szt., 



polerka - 2 szt., odkurzacz - 8 szt., odkurzacz wodny - 1 szt., wózki dwuwiadrowe -18 szt.

Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 3
Prosimy o informację czy mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych odbywa się ręcznie 
czy w zmywarkach.  Czy do dezynfekcji  naczyń stołowych i  kuchennych Zamawiający dopuści 
preparat Virkon - dla higieny żywności

ODP.: Mycie naczyń kuchennych i  stołowych odbywa się ręcznie.  Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie preparatu Virkon - dla higieny żywności.

Pytanie 4
W zakresie czynności  Zamawiający  wskazał  czynność  „mycie i podlewanie kwiatów" - czy do 
mycia kwiatów Zamawiający dopuści wodę ?

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza ożycie wody do mycia kwiatów.

Pytanie 5
Prosimy o  informację czy  do mycia narzędzi medycznych po  dezynfekcji Zamawiający dopuści 
preparat Sekusept Active?

ODP.:  Zamawiający  nie  dopuszcza  zastosowania  preparatu  Sekusept  Active,  który  jest 
środkiem dezynfekcyjnym. Mycie narzędzi medycznych po dezynfekcji należy przeprowadzić 
wodą ze środkiem myjącym a w ostatnim płukaniu zastosować wodę destylowaną.

Pytanie 6
Czy do obowiązków Wykonawcy należy także pranie  firanek? Jeśli  tak,  kto zapewnia preparat 
(Wykonawca czy Zamawiający) do tej czynności?

ODP.: Nie, do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firanek. Brudne firanki po zdjęciu 
należy zdać do magazynu brudnej bielizny jako bieliznę szpitalną.

Pytanie 7
Zamawiający  wymaga,   aby   stosowane   środki  myjąco-czyszczące  posiadały aktualne atesty i 
certyfikaty.  Pragniemy  zaznaczyć  ze  na  dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym wyroby 
medyczne do obrotu i użytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru 
wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. 
Preparaty rejestrowane   jako    produkty   biobójcze    muszą    posiadać    pozwolenie    na 
wprowadzenie  do  obrotu  lub  wpis  do  rejestru  produktów  biobójczych,  natomiast  preparaty 
rejestrowane  jako  produkty  lecznicze  muszą  posiadać  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu 
produktu  leczniczego.  Dokumentem  dopuszczającym  dla  preparatów  rejestrowanych  jako 
kosmetyki  jest  potwierdzenie  przekazania  danych  do  Krajowego  Systemu  Informowania  o 
Kosmetykach. Dodatkowo preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne muszą 
posiadać kartę charakterystyki   substancji   niebezpiecznej.   W   związku   z   powyższym,   czy
Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów i certyfikatów?

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie wymienionych dokumentów w miejsce atestów i 
certyfikatów. 


