
Lublin, dnia 3 grudnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-49/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na wykonanie usługi w zakresie
sprzątania pomieszczeń administracyjno – biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług opiekuńczo –
pielęgnacyjnych i  higienicznych przy pacjencie  (SzNSPZOZ.N-ZP.372-49/13) Zamawiający  udziela
odpowiedzi:

Pytanie  1:Prosimy  o  informacją  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?
Odpowiedź:  Mycie  i  dezynfekcja,  naczyń  kuchennych  i  stołowych  odbywa  się
ręcznie, zamawiający  dopuszcza  do   dezynfekcji   naczyń  stołowych i  kuchennych preparat Virkon - dla
higieny żywności.
  
Pytanie  2:Prosimy  o  informację  czy  do  mycia  narzędzi  medycznych  po  dezynfekcji  Zamawiający
dopuści  preparat  Sekusept  MultiEnzyme  P?  Jeśli  nie,  prosimy  o  wskazanie  jakiego  preparatu
oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza preparat Sekusept MultiEnzyme P.

Pytanie  3  :Prosimy  o  informacje  po  czyjej  stronie  (Wykonawcy  czy  Zamawiającego)  leży  zakup
środków do mycia oraz do dezynfekcji rąk?
Odpowiedź: Zakup środków do mycia należy do obowiązków Wykonawcy, zaś środki do dezynfekcji rąk zapewnia
Zamawiający.

Pytanie 4: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?

Odpowiedź:
Ad. a)  Plan higieny należy sporządzić wg wzoru określonego w załączniku nr 1/Q-KZ1.3;KZ1.4. 
Ad b) Plan higieny należy sporządzić w oparciu o wytyczne z załącznika nr „6/Q-KZ1.3;KZ1.4 oraz
załącznika nr 2 do SIWZ. 
Ad.c)  Plan  higieny  ma  zawierać  nazwy  preparatów  myjących  i  dezynfekcyjnych
wykorzystywanych  w czasie  realizacji  usługi,  dodatkowo zgodnie  z  zał.  nr  2  do  SIWZ musi
zawierać  odrębny „Wykaz  środków,  które  zostaną  użyte  do  realizacji  usługi,  zapewniających
bezpieczeństwo dla pacjentów i bezpieczeństwo środowiska naturalnego”.

Pytanie 5:Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 procedury Q-KZ 1.3; KZ 1.4, że „ z uwagi na
organizację pracy, wskazany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu  myjąco-



dezynfekującego nie wymagającego spłukiwania".
a)  Prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu w odniesieniu do preparatów mających kontakt  z
żywnością.  Ponieważ  na  rynku  polskim   wszystkie   środki   do   dezynfekcji  powierzchni,
przedmiotów mających kontakt z żywnością wymagają spłukiwania.
b) Prosimy o dopuszczenie preparatów o właściwościach dezynfekcyjnych wykorzystywanych do:

-szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych
-  dezynfekcji  przez  zanurzenie  oraz  miejscowego  usuwania  z  powierzchni  zanieczyszczeń
ludzkiego materiału biologicznego
Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie preparatów  do  dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z żywnością wymagających  spłukiwania.
Ad.b) Zamawiający dopuszcza preparaty o właściwościach dezynfekcyjnych wykorzystywanych do:
-szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych,
-  dezynfekcji  przez  zanurzenie  oraz  miejscowego  usuwania  z  powierzchni  zanieczyszczeń
ludzkiego materiału biologicznego.


