
Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-69/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami  dotyczącymi  zapisów SIWZ na wykonanie usługi  w 
zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno – biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych i higienicznych przy pacjencie 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.: Do oferty należy załączyć pełny plan higieny, tzn  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 do jakich stref należą jednostki organizacyjne objęte usługą 
sprzątania w celu poprawnego przygotowania oferty?

ODP.: W załączniku nr 1 poz. 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29  należą do 
obszaru medycznego ze strefami sanitarno- higienicznymi: I czystości ciągłej, II czystości 
ogólnej, III czystości zmiennej , IV ciągłego skażenia.
Pozostałe pozycje należą do obszarów technicznego i administracyjno-gospodarczego- strefa 
czystości ogólnej.

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 i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych odbywa się ręcznie. Zamawiający 
dopuszcza  preparat  Virkon – dla higieny żywności.

Pytanie 4

W zakresie czynności Zamawiający wskazał czynność „mycie i podlewanie kwiatów” – czy do 
mycia kwiatów Zamawiający dopuści wodę?

ODP.:  zamawiający  wykreśla  czynność  „mycie  i  podlewanie  kwiatów”.  W  załączeniu 
poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ.

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



ODP.: Zamawiający zabezpiecza preparaty  do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych 
we własnym zakresie

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

Pytanie 7
Zamawiający wymaga, aby stosowane środki myjąco-czyszczące posiadały aktualne atesty i 
certyfikaty. Pragniemy zaznaczyć że 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.:  Zamawiający  dopuszcza  wymienione  powyżej  dokumenty  w  miejsce  atestów  i 
certyfikatów.  Przed  podpisaniem  umowy  należy  dostarczyć  karty  charakterystyki 
substancji niebezpiecznej, potwierdzenie dopuszczenia do mycia i dezynfekcji powierzchni 
kontaktuj ących się z żywnością, w zakresie jakim będzie preparat stosowany oraz ulotki 
informacyjne/ instrukcje użycia zawierające nazwę preparatu, przeznaczenie, sposób użycia 
oraz skład, spektrum i czas działania preparatu.

Pytanie 8
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym  wypowiedzeniem.
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat 
w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej 
ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania 
w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na 
celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z 
określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 
dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli 
pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po 
kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 
skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 
obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym 
zakresie żadnych zakazów.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9
„Mając na uwadze przepis § 8 zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę 
o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie 
Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez 



zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za 
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 
1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień 
publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Stanowisko  powyższe  znajduje  pełne  potwierdzenie  m.in.  wyroku  Zespołu  Arbitrów  
z  dnia  23  sierpnia  2007  r.  sygn.  akt:  UZP/ZO/0-1030/07.  Zważyć  bowiem  należy,  
że  kara  umowna  (odszkodowanie  umowne)  ze  swojej  istoty  ma  charakter  wyłącznie 
odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 
wygórowanych  kar  umownych  dla  wykonawców  stanowi  zatem bezspornie  rażące  naruszenie 
prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej 
umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 
prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.  
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie l0
Czy  Zamawiający  umożliwi  pracownikom  Wykonawcy  realizującym  usługi  porządkowo-
czystościowe na obiekcie  bezpłatne korzystanie  z  pomieszczeń  należących do Zamawiającego? 
Jeżeli tak prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom 
Wykonawcy  realizującym  usługi  porządkowo  –  czystościowe  na  obiekcie  korzystanie  z 
pomieszczeń  należących do Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy 
najmu/dzierżawy pomieszczeń.
ODP.: Pracownicy Wykonawcy mają możliwość korzystania z pomieszczeń porządkowych 
w miejscach świadczenia usług.

Pytanie l1
W punkcie 6.3.3. siwz Zamawiający wymaga dołączenia planu higieny zawierającego procedury i 
algorytmy sprzątania i dezynfekcji we wszystkich strefach i jednostkach organizacyjnych.  Z uwagi 
na te wymagania oraz specyfikę  jednostki,  prosimy o podanie rodzaju stref  obowiązujących w 
jednostce  wraz  z  rodzajem pomieszczeń  wchodzących  w skład  tych  stref.  Prosimy  o  podanie 
wykazu jednostek organizacyjnych w szpitalu.
ODP.: W załączniku nr 1 poz. 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29  należą do 
obszaru medycznego ze strefami sanitarno- higienicznymi: I czystości ciągłej, II czystości 
ogólnej, III czystości zmiennej , IV ciągłego skażenia.
Pozostałe pozycje należą do obszarów technicznego i administracyjno-gospodarczego- strefa 
czystości ogólnej. Zakres świadczenia usługi określa załącznik nr 2. 

Pytanie l2
Czy zamawiający wymaga aby w planie higieny wykonawca wykazał rodzaj środka myjącego, 
dezynfekującego, pielęgnującego, konserwującego wraz ze stężeniem tego środka?
ODP.: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie l3
Z  uwagi  na  konieczność  wykonania  planu  higieny,  prosimy  o  udostępnienie  instrukcji 
przygotowania odpadów szpitalnych do wyniesienia.
ODP.: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.snzoz.lublin.pl procedurę pt.: 
„Postępowanie z odpadami”.



Pytanie l4
Z uwagi  na konieczność  wykonania  planu higieny,  prosimy o udostępnienie  procedur  mycia i 
dezynfekcji w szpitalu. 
ODP.: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.snzoz.lublin.pl procedurę pt.: 
„Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń szpitalnych”.

Pytanie l5
Z uwagi na konieczność wykonania planu higieny, prosimy o udostępnienie harmonogramu prac w 
danym oddziale.
ODP.: Usługa będzie świadczona w ustalonych godzinach zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ w zakresie i częstotliwości zgodnie z załącznikiem nr 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 zakresie § 3 ust 1 i 2 projektu umowy, które 
otrzymuj ą brzmienie:
Wykonawca, realizując umowę, 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 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 i dezynfekujące  muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do 
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej: 

-odnośnie preparatów rejestrowanych jako wyroby medyczne (dezynfekcja narzędzi, powierzchni) - 
dokumenty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, 
poz. 679),

-odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze (dezynfekcja powierzchni,  rąk)  - 
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu bądź  wpis do rejestru produktów biobójczych wydane 
przez Ministra Zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. 
U. z  2002 r., Nr 175 poz. 1433 z późn. zm.),

- Dokumenty potwierdzające skuteczność działania preparatów (spektrum działania) na podstawie 
wykonanych badań (faza II dot. obszaru medycznego) odpowiadające Normom Europejskim i / lub 
Normom Polskim lub raporty z badań wydane przez akredytowane laboratoria na terenie  UE lub 
wyniki  badań  przeprowadzonych  przez  NIZP-PZH.  Dokumenty  potwierdzające  możliwość 
zastosowania  preparatów  dezynfekcyjnych  do  przedmiotów,  powierzchni  kontaktujących  się  z 
żywnością.

-  Dla  preparatów  dezynfekcyjnych  sklasyfikowanych  jako  produkt  niebezpieczny  –  karty 
charakterystyki  substancji  /  mieszaniny  niebezpiecznej  zgodne  z  Rozporządzeniem  WE  nr 
1907/2006 REACH z dnia 18 grudnia 2006 r. (dostarczyć przed podpisaniem umowy)

-  /  Ulotki  informacyjne/  instrukcje  użycia  zawierające  nazwę  preparatu,  przeznaczenie,  sposób 
użycia oraz skład, spektrum i czas działania preparatu. 
Dodatkowo 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:



a) odpady komunalne - worki koloru niebieskiego,
b)odpady medyczne zakaźne - worki koloru czerwonego,
c) odpady medyczne pozostałe - worki koloru zielonego,
d)odpady medyczne specjalne – worki koloru żółtego.


