
Lublin, dnia 11 grudnia 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-53/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi świadczenia usługi w zakresie sprzątania 
pomieszczeń administracyjno - biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług pielęgnacyjnych 
i higienicznych przy pacjencie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  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 
dopuści preparat Virkon dla higieny żywności.

Pytanie  2:   Czy do  obowiązków  Wykonawcy  należy  także  pranie  firanek?  Jeśli  tak,  kto 
zapewnia preparat (Wykonawca czy Zamawiający) do tej czynności?

ODP: 
Nie,  pranie firanek nie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie  3:  Prosimy  o  informację  czy  do  mycia  narzędzi  medycznych  po  dezynfekcji 
Zamawiający dopuści  preparat Sekusept Active?

ODP: 
Nie,  Zamawiający  nie  dopuści  preparatu  Sekusept  Active,  ponieważ  jest  on preparatem 
dezynfekującym a nie preparatem myjącym.

Pytanie 4:  Prosimy o informację  po czyjej  stronie ( Wykonawcy czy Zamawiającego ) leży 
zakup środków do mycia oraz do dezynfekcji rąk?

ODP:   
Zakup środków do mycia rąk leży po stronie Wykonawcy, natomiast zakup środków do 
dezynfekcji rąk leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie  5:   Zamawiający  wymaga dołączenia  do  oferty  planu  higieny „zgodnie  z  procedurą 
Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu użytkowego (załącznik nr 7 do 
SIWZ). Prosimy wobec tego o doprecyzowanie:
a) czy plan higieny ma być wykonany na załączniku nr 1/Q-KZ1.3; KZ1.4 stanowiącym część w/w 
procedury?
b)  czy plan higieny ma zawierać  tylko czynności  opisane w załączniku nr 6/Q-KZ1.3;  KZ1.4 
stanowiącym część w/w procedury?
c)  czy plan higieny ma dodatkowo zawierać  wykaz preparatów dezynfekcyjnych i  preparatów 
myjących?



ODP:  
a) Tak,  plan higieny ma być wykonany wg wzoru z załącznika nr 1,
b) Plan higieny ma zawierać czynności opisane w załączniku nr 6/Q-KZ1.3; KZ1.4 oraz te 
opisane w załączniku nr 2 do SIWZ,
c)  Tak, plan  higieny  ma  dodatkowo  zawierać  wykaz  preparatów  dezynfekcyjnych  i 
preparatów myjących dla każdej czynności  i powierzchni, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ. Dodatkowo zamawiający zmienia Wykaz środków, które zostaną użyte do realizacji 
usługi,  zapewniających  bezpieczeństwo  dla  pacjentów  i  bezpieczeństwo  środowiska 
naturalnego  (część  załącznika  nr  2).  Wykaz  powinien  zawierać  co  najmniej  następujące 
kolumny:
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Pytanie  6:  Prosimy  o  informację  czy  do  dezynfekcji  małych  powierzchni  i  miejsc 
trudnodostępnych Zamawiający dopuści preparat o właściwościach dezynfekcyjnych?

ODP:  
Tak, Zamawiający  dopuszcza preparat  o właściwościach dezynfekcyjnych przeznaczony 
do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych.

Pytanie 7: Ile m2 okien podlega myciu przez Wykonawcę?

ODP:  
Każde  z  pomieszczeń,  zgodnie  z  Wykazem  komórek  administracyjnych  objętych 
zamówieniem (załącznik nr 2) posiada co najmniej 1 okno o powierzchni nie mniejszej niz 2 
m2 .

Pytanie 8: Jeżeli są, to proszę o podanie m2 okien, które podlegają myciu alpinistycznemu?

ODP:  
Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 15 okien podlegających  myciu alpinistycznemu.

Pytanie 9:  Czy wymagane jest konserwowanie podłóg przez Wykonawcę? Jeżeli  tak, to z jaką 
częstotliwością? Jaki metraż i jakie rodzaje podłóg podlegają konserwacji?

ODP:  
Tak,  2/3   powierzchni  obejmującej  przedmiot  zamówienia  podlega  konserwacji.  Są  to 
wykładziny PCV.

Pytanie 10: Czy gabinet stomatologiczny wymieniony w procedurach SZJ podlega sprzątaniu przez 
Wykonawce? Jeżeli tak, to w jakim zakresie oraz jaki ma metraż?

ODP:  Gabinet stomatologiczny podlega sprzątaniu.  Zakres: podłogi,  ściany, okna, sprzęt, 
meble, umywalka i zlewozmywak. Powierzchnia 16,30 m2.         

Pytanie 11:  Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy potrzebne 
do realizacji usługi? Czy dokona tego odpłatnie czy nie? Jeżeli odpłatnie to prosimy o podanie ceny.

ODP:  



Zamawiający nie posiada  pomieszczeń dla pracowników Wykonawcy.

Pytanie 12: Ile m2 zajmują wykładziny dywanowe?

ODP:   
Wykładziny dywanowe zajmują ok. 50 m2.

Pytanie  13:  Kto  zapewnia  wózki  do  transportu  termosów  i  dystrybucji  posiłków?  Jeżeli 
Wykonawca to prosimy o podanie ilości.

ODP:   
Wózki do transportu termosów i dystrybucji posiłków zapewnia Zamawiający.

Pytanie 14: Kto zapewnia wózki do transportu odpadów?

ODP:   
Wózki do transportu odpadów medycznych zapewnia Zamawiający.  Wózki do transportu 
odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca.

Pytanie 15: Kto zapewnia wózki do transportu czystej i brudnej bielizny?

ODP:   
Wózki do transportu czystej i brudnej bielizny zapewnia Zamawiający.

Pytanie 16: Kto zapewnia pranie materacy niezmywalnych?

ODP:   
Pranie materacy niezmywalnych zapewnia Zamawiający.

Pytanie 17: Czy jest mozliwość zainstalowania pralnico-suszarki?

ODP:  
Nie ma mozliwości zainstalowania pralnico-suszarki.

Pytanie 18: Czy do obowiązków Wykonawcy należy uzupełnianie braków samych dozowników i 
podajników na środki czystościowe (jak mydło, papier, ręczniki)? Jeżeli tak, to prosimy podanie 
ilości brakujących dozowników i podajników?

ODP:  
Uzupełnianie braków samych dozowników i podajników na środki czystościowe (jak mydło, 
papier, ręczniki) nie należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 19:  Czy Zamawiający wymaga konkretnego środka do mycia i  czyszczenia sprzętów 
laboratoryjnych i aptecznych?

ODP:  
Nie,  Zamawiający  nie  wymaga  konkretnego  środka   do  mycia  i  czyszczenia  sprzętów 
laboratoryjnych i aptecznych.

Pytanie  20:  Czy  Zamawiający  wymaga  konkretnego  środka  do  mycia  i  dezynfekcji  naczyń 
kuchennych i stołowych?



ODP:   Zamawiający wymaga do mycia / dezynfekcji naczyń kuchennych i stołowych środków 
dopuszczonych do  mycia / dezynfekcji powierzchni kontaktujacych sie z żywnością.

Pytanie 21: Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory? Kto zapewnia do nich środki?

ODP:   
Zamawiający nie posiada myjko-dezynfektorów. Mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, misek 
i słoi odbywa się ręcznie. Środki zapewnia Wykonawca.

Pytanie 22: Kto zapewnia pranie firan?

ODP:   
Pranie firan leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 23: Kto zapewnia dostarczanie mydła, preparatów myjąco-dezynfekujących do rąk?

ODP:   
Do Wykonawcy należy dostarczanie mydła do mycia rąk. Dostarczanie preparatów myjąco-
dezynfekujących do rąk należy do Zamawiającego.

Pytanie 24: Prosimy o określenie średniego miesięcznego zużycia środków czystościowych jak:
– ręczniki papierowe jednorazowego użytku
– papier toaletowy

ODP:  
Średnie miesięczne zużycie:
- ręczniki papierowe jednorazowego użytku – 600 rolek,
- papier toaletowy – 1800 rolek.

Pytanie  25:  Jaką  ilość  koszy  na  odpady  medyczne-zakaźne,  medyczne  specjalne,  medyczne 
pozostałe i komunalne posiada Zamawiający?

ODP:   
Wykonawca musi zapewnić worki niebieskie do koszy komunalnych w ilości ok. 600 rolek a' 
25 sztuk na miesiąc i worki czerwone do koszy na odpady medyczne-zakaźne w ilości ok. 400-
450 rolek a' 25 sztuk na miesiąc. Worki zielone do koszy na odpady medyczne oraz żólte na 
odpady medyczne specjalne zapewnia Zamawiający.

Pytanie 26: Prosimy o sprecyzowanie zakresu usług określonego w SIWZ jako "przygotowanie do 
sterylizacji szkła laboratoryjnego (wg FPV)" w pomieszczeniach apteki i laboratorium.

ODP:  
Przygotowanie do  sterylizacji szkła laboratoryjnego w pomieszczeniach apteki i laboratorium 
obejmuje:  1)  dezynfekcję  szkła,  2)  mycie  szkła,  3)  płukanie  szkła  wodą  destylowaną,  4) 
włożenie szkła do sterylizatora / odniesienie szkła do centralnej sterylizatorowni, 5) nadzór 
nad  pracą  sterylizatora,  6)  wyjęcie  i  rozłożenie  szkła  w  wyznaczonych  miejscach  w 
laboratorium.

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1  pkt  3  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych 
przedłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 14 grudnia 
2012 r., godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 09:30.


